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Tárgy: Petar Trojanski Penchev bolgár állampolgár által a „Facebook group 
supporting the courageous police officer from the Bulgarian Interior 
Ministry” („a bolgár belügyminisztérium bátor rendőrtisztjének 
támogatására létrejött Facebook csoport”) nevében benyújtott 0880/2011. 
számú petíció Konstantin Ivanov bolgár rendőrtisztnek a bolgár 
belügyminisztériumnál uralkodó korrupcióról tett kijelentéseiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet Konstantin Ivanov bolgár rendőrtiszt ügyére, akit 
lemondásra kényszerítettek azt követően, hogy újságíróknak beszélt a bolgár 
belügyminisztérium részére juttatott törvénytelen ajándékokról. Az érintett ajándékozókat –
ajándékaik fejében – többek között mentesíteni kellett a közúti ellenőrzések és a műszaki 
vizsga alól. A petíció benyújtója rámutat, hogy a belügyminisztérium részére jutatott 
ajándékok ügyét az Európai Bizottság szóvivője, Mark Gray is kifogásolta, többek között a 
bolgár Saga című újságban közölt interjúban. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament 
intézkedését kéri a korrupció fent ismertetett formájával szemben, mert ez súlyos veszélyt 
jelent a közlekedés ártatlan résztvevőire és a gyalogosokra nézve, továbbá az Európai 
Parlament intézkedését kéri Konstantin Ivanov rehabilitációja érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.
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A „bolgár belügyminisztérium bátor rendőrtisztjének támogatására létrejött Facebook 
csoport” a bolgár rendőrség azon gyakorlatáról számol be, miszerint az ajándékokat fogad el 
magánszemélyektől és társaságoktól. Erre azt követően derült fény, hogy egy rendőrtiszt 
beszámolt arról, hogy a rendőrség egy különleges listát alkalmaz azzal az utasítással, hogy a 
bolgár Belügyminisztérium támogatóinak járművein nem végezhetők helyszíni ellenőrzések. 
Az említett rendőrtisztviselő, Konstantin Ivanov kénytelen volt lemondani. Az érintett 
ajándékozókat – ajándékaik fejében – többek között mentesíteni kellett a közúti ellenőrzések 
és a műszaki vizsga alól. 

A Bizottság szolgálatai gondosan megvizsgálták a petíciót, és tudomásul vették a benne 
foglalt tényeket és állításokat. E beszámolók hasznos információforrást jelentenek, és azokra a 
Bizottság kellő figyelmet fordít az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem terén – az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) 
keretében – Bulgáriában elért haladásról szóló rendszeres jelentéseiben.

A CVM-jelentést kísérő 2011. július 20-i dokumentumában a Bizottság megjegyezte, hogy 
különböző aggodalmakról érkeztek hozzá bejelentések az ajándékok elfogadásával 
kapcsolatos rendőrségi gyakorlattal összefüggésben. A Bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy ez a gyakorlat veszélyeztetheti a rendőrségi nyomozás függetlenségét. Erre válaszul a 
bolgár Belügyminisztérium lépéseket tett az ajándékokra vonatkozó jogi keret 
felülvizsgálatára és az átláthatóság növelésére, és létrehozta az ajándékok nyilvánosan 
hozzáférhető online nyilvántartását. A Bizottság az együttműködési és ellenőrzési 
megállapodás összefüggésében továbbra is nyomon követi ezen intézkedések hatását és arról 
a továbbiakban beszámol majd. Bár az ilyen állítások aggodalommal töltik el, fontos 
megjegyezni, hogy a Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy az egyes személyekkel 
szemben bűnügyi nyomozást rendeljen el. A Bizottság a bolgár hatóságokra támaszkodik az 
Európai Unióról szóló szerződésben, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményében 
foglalt jogállamiság elvének helyes alkalmazásában és abban, és hogy bizonyítottságuk esetén 
hatékonyan fellépjenek az ilyen gyakorlatokkal szemben. A Bizottság emellett javasolja 
Bulgária számára, hogy tanulmányozza a más uniós tagállamokban bevált gyakorlatokat a 
rendőrség felügyeletét ellátó független testület létrehozása terén. A Bizottság ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az illetékes bolgár hatóságok feladata annak eldöntése, hogy 
kezdeményeznek-e bűnügyi nyomozást.


