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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 529/2012, внесена от C.G., с румънско гражданство, относно 
програма за обучение нa лица с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е сляп, искал да се запише за участие в програма, 
организирана от „Предприемачи в областта на интеграционната медицина” (PMI) в 
сътрудничество с Института „Феникс” за обучение след завършване на средно 
образование в Букурещ, Румъния. Първоначално бил информиран, че заявления за 
участие могат да подават всички лица, преминали успешно седемгодишен срок на 
обучение. По-късно координаторът на проекта влязъл във връзка с вносителя на 
петицията и му казал, че не може да изкара компютърните курсове, тъй като лицата, 
които отговарят на условията за допускане до тях, трябва да са преминали 
десетгодишен срок на обучение. Освен това центърът не разполага с необходимото за 
незрящи хора оборудване. Вносителят пита дали Европейският съюз изисква 
определено образователно равнище за студентите с увреждания, за да вземат участие в 
този проект.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Управлението на прилагането на структурните фондове се споделя между държавите 
членки и Комисията. Държавите членки отговарят за управлението и контрола на 
оперативните програми, докато комисията отговаря единствено за наблюдението на 
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прилагането. Следователно гражданите и бенефициерите следва да се обръщат към 
компетентните румънски органи с въпроси относно проекти, които се осъществяват в
рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ).
В този случай управителният орган на програмата за развитие на човешките ресурси 
отговаря за упражняването на контрол върху проекта, осъществяван от сдружението 
„Предприемачи в областта на интеграционната медицина” (PMI).
Службите на Комисията са влезли във връзка с управителния орган, отговарящ за 
управлението и контрола на програмата за развитие на човешките ресурси в Румъния 
(AM POSDRU), и са изискали от органа да предостави разяснение по въпросите, 
повдигнати от вносителя на петицията, във връзка с проекта, осъществяван от 
сдружението „Предприемачи в областта на интеграционната медицина” (PMI).
Що се отнася до критериите за допустимост за участниците в програмата, организирана 
от сдружението „Предприемачи в областта на интеграционната медицина” (PMI), те не 
се определят от институциите на Европейския съюз. Критериите се определят съгласно 
разпоредбите на финансовия договор и на румънското законодателство. Съгласно 
информацията, получена от управителния орган, подборът на участниците в програмата 
е осъществяван на принципа "първи пристигнал, първи обслужен". Що се отнася до 
необходимото минимално образователно равнище, за да бъдат допустими кандидатите, 
от участниците се изисква да са завършили задължително образование. 
По отношение на разходите за превоз, направени от участниците в програмата, 
съгласно управителния орган те не са платими от проекта, като финансирането се 
отнася само до разходи за храна и квартира.
Що се отнася до възможността за достъп на незрящите лица и на лицата с увреждания 
до центъра Консим (Consim), намиращ се на ул. Dobrogeanu Gherea №55, район 1, 
Букурещ, управителният съвет е уведомил службите на Комисията, че проектът, който 
посочва вносителят а петицията, се осъществява на ул. Dobrogeanu Gherea №150/8, 
Букурещ. Този адрес беше обект на контролно посещение, което бе проведено на 18 
февруари 2013 г. По време на посещението представителите на регионалния 
посреднически орган за североизточната част са проверили условията за достъп до 
центъра за обучение. В доклада за посещението, който беше предаден на Комисията, се 
показва ясно, че нередностите във връзка с възможността за достъп за незрящи лица и 
за лица с увреждания са действителни. Поради това службите на Комисията са 
изискали от управителния орган да предприеме подходящите мерки, за да се гарантира, 
че дейностите, подкрепяни от Европейския социален фонд, са в съответствие с 
националното законодателство и със законодателството на ЕС.


