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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0880/2011, του Petar Trojanski Penchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Ομάδας του Facebook για την υποστήριξη του θαρραλέου 
αστυνομικού του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών», σχετικά με τις 
δηλώσεις του βούλγαρου αστυνομικού υπαλλήλου Konstantin Ivanov για τη 
διαφθορά στους κόλπους του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικαλείται την υπόθεση του βούλγαρου αστυνομικού Konstantin Ivanov, ο 
οποίος υποχρεώθηκε σε παραίτηση επειδή ενημέρωσε δημοσιογράφους σχετικά με 
παράνομες δωρεές στο βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, ως αντάλλαγμα 
για τις δωρεές τους, οι εν λόγω δωρητές φέρεται να εξαιρέθηκαν από οδικούς ελέγχους και 
από ελέγχους των οχημάτων τους. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το ζήτημα των δωρεών προς 
το υπουργείο Εσωτερικών έχει επικριθεί από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Mark Gray, 
μεταξύ άλλων και σε συνέντευξη που είχε ο ίδιος δώσει στη βουλγαρική εφημερίδα Saga. Ως 
εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει σε σχέση με 
αυτήν τη μορφή διαφθοράς που συνιστά σοβαρή απειλή για τους αθώους χρήστες των οδών 
και για τους πεζούς, και επιπλέον να διασφαλίσει την αποζημίωση του Konstantin Ivanov.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η αναφορά της ομάδας του Facebook για την υποστήριξη του θαρραλέου αστυνομικού κάνει 
λόγο για την πρακτική της βουλγαρικής αστυνομίας να δέχεται δωρεές από ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. Η εν λόγω υπόθεση ήρθε στο φως μετά από την αναφορά αστυνομικού για τη 
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χρήση ειδικού καταλόγου από την αστυνομία ο οποίος περιλάμβανε τα οχήματα των 
δωρητών του υπουργείου Εσωτερικών με την οδηγία να μην πραγματοποιούνται επιτόπιοι 
έλεγχοι σε αυτά. Ο αστυνομικός, ονόματι Konstantin Ivanov, αναγκάστηκε σε παραίτηση. 
Μεταξύ άλλων, ως αντάλλαγμα για τις δωρεές τους, οι εν λόγω δωρητές φέρεται να 
εξαιρέθηκαν από οδικούς ελέγχους και από ελέγχους των οχημάτων τους. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν εξετάσει επιμελώς την αναφορά και έχουν λάβει δεόντως 
υπόψη τα αναφερόμενα γεγονότα και τις καταγγελίες. Τέτοιες αναφορές αποτελούν χρήσιμες 
πηγές πληροφοριών και λαμβάνονται δεόντως υπόψη από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
τακτικής υποβολής εκθέσεων προόδου για τη δικαστική μεταρρύθμιση και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στη Βουλγαρία βάσει του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Στο δικαιολογητικό έγγραφο της αναφοράς ΜΣΕ της 20ης Ιουλίου 2011, η Επιτροπή 
επεσήμανε ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σε σχέση με την πρακτική της αστυνομίας να δέχεται 
δωρεές. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πρακτική ενδέχεται να 
υπονομεύσει την ανεξαρτησία της αστυνομικής έρευνας. Ως απάντηση, το υπουργείο 
Εσωτερικών της Βουλγαρίας έλαβε μέτρα για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου περί 
δωρεών και για τη βελτίωση της διαφάνειας μέσω της δημιουργίας ενός δημόσιου 
ηλεκτρονικού μητρώου δωρεών. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των 
εν λόγω μέτρων στο πλαίσιο του ΜΣΕ και θα υποβάλει σχετική αναφορά. Ωστόσο αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Επιτροπή, μολονότι εκφράζει την ανησυχία της για τέτοιους ισχυρισμούς, 
δεν έχει εντολή να διατάξει την ποινική δίωξη ιδιωτών. Η Επιτροπή αναμένει από τις 
βουλγαρικές αρχές να προβούν στην ορθή εφαρμογή του κράτους δικαίου, όπως 
κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και κατ’ επέκταση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τέτοιες πρακτικές εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξή τους. Η Επιτροπή συνιστά επίσης στη 
Βουλγαρία να μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
ως προς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εποπτικού φορέα για την αστυνομία. Ωστόσο, η 
Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι βουλγαρικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν εάν πρέπει 
να διεξαχθούν ανακρίσεις.


