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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0880/2011, внесена от Петър Троянски Пенчев, с българско 
гражданство, от името на „група във Фейсбук, подкрепяща доблестния 
полицейски служител от българското Министерство на вътрешните работи“, 
относно твърденията на българския полицейски служител Константин 
Иванов за корупция в Министерството на вътрешните работи на България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на случая с българския полицейски служител 
Константин Иванов, който е принуден да подаде оставка, след като информирал 
журналисти за незаконни дарения за българското Министерство на вътрешните работи. 
Наред с другото се предполага, че в замяна на даренията си съответните дарители са 
били освободени от пътни проверки и инспекции на превозните средства. Вносителят 
на петицията отбелязва, че въпросът с даренията за Министерството на вътрешните 
работи е подлаган на критика от говорителя на Комисията Mark Gray, включително в 
интервю за българския вестник „Сега“. Поради това вносителят на петицията отправя 
искане към Европейския парламент да се намеси във връзка с тази форма на корупция, 
която представлява сериозна заплаха за невинните участници в пътното движение и за 
пешеходците и освен това да гарантира, че Константин Иванов ще бъде обезщетен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Петицията на групата във Фейсбук, подкрепяща доблестния полицейски служител, 
съобщава за практиката на българската полиция да приема дарения от частни лица и 
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дружества. Това излезе наяве, след като полицейски служител съобщи, че полицията 
използва специален списък с указание да не се извършват проверки на място на 
превозни средства на дарители на българското Министерство на вътрешните работи. 
Полицейският служител Константин Иванов е бил принуден да подаде оставка. Наред с 
другото се предполага, че в замяна на даренията си съответните дарители са били 
освободени от пътни проверки и инспекции на превозните средства. 

Службите на Комисията проучиха внимателно петицията и взеха под внимание фактите 
и твърденията, посочени в нея. Подобни доклади са полезни източници на информация, 
на които Комисията обръща подобаващо внимание в контекста на редовното отчитане 
на постигнатия напредък на реформите в съдебната система, борбата срещу корупцията 
и борбата срещу организираната престъпност в България съгласно механизма за 
сътрудничество и проверка.

В своя подкрепящ документ към доклада по механизма за сътрудничество и проверка 
от 20 юли 2011 г .  Комисията отбеляза, че са докладвани опасения във връзка с 
практиката на полицията да приема дарения. Комисията заключи, че тази практика 
може да компрометира независимостта на полицейското разследване. В отговор на това 
българското Министерство на вътрешните работи предприе стъпки за преразглеждане 
на правната рамка относно даренията и за подобряване на прозрачността чрез 
създаването на публичен онлайн регистър на даренията. Комисията продължава да 
наблюдава въздействието на тези мерки в контекста на механизма за сътрудничество и 
проверка и ще докладва за него. Макар и загрижена поради подобни твърдения, все пак 
е важно да се отбележи, че Комисията няма право да разпорежда наказателни 
разследвания срещу отделни лица. Комисията разчита на българските органи да 
прилагат правилно принципа на правовата държава, така както е заложен в Договора за 
Европейския съюз, както и в Европейската конвенция за защита правата на човека, и по 
този начин да се справят ефективно с подобни практики, ако бъдат доказани. 
Комисията също така препоръчва на България да проучи най-добрите практики на 
други държави членки на ЕС относно създаването на независим надзорен орган за 
полицията. Въпреки всичко Комисията подчертава, че компетентните български органи 
следва да решат дали трябва да се предприеме или не наказателно разследване.


