
CM\892915LT.doc PE483.595v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0880/2011 dėl Bulgarijos policijos pareigūno Konstantino 
Ivanovo pareiškimų dėl korupcijos Bulgarijos vidaus reikalų ministerijoje, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Petar Trojanski Penchev drąsaus policijos 
pareigūno iš Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos rėmėjų grupės 
socialiniame interneto tinkle „Facebook“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo atvejį, susijusį su Bulgarijos policijos pareigūnu Konstantinu 
Ivanovu, kuris buvo priverstas atsistatydinti iš pareigų po to, kai pranešė žurnalistams apie 
neteisėtas dovanas Bulgarijos vidaus reikalų ministerijai. Mainais už dovanas jų teikėjai, be 
kitų dalykų, tariamai buvo atleisti nuo kelių eismo kontrolės ir transporto priemonių 
tikrinimo. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus reikalų ministerija dėl dovanų 
sulaukė Komisijos atstovo Marko Gray kritikos, kurią jis išreiškė ir savo interviu Bulgarijos 
laikraščiui „Saga“. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų 
sprendžiant klausimą, susijusį su šios rūšies korupcija, kuri kelia rimtą grėsmę nekaltiems 
kelių eismo dalyviams ir pėstiesiems, be to, jis prašo užtikrinti, kad Konstantinui Ivanovui 
būtų išmokėta kompensacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Socialinio tinklo „Facebook“ drąsaus policijos pareigūno rėmėjų grupės pateiktoje peticijoje 
pranešama apie Bulgarijos policijos vykdomą praktiką – dovanų iš privačių asmenų ir įmonių 
priėmimą. Tai paaiškėjo, kai policijos pareigūnas pranešė, kad policija naudoja specialų 
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sąrašą su nurodymais, kad jie neturėtų atlikti dovanų Bulgarijos vidaus reikalų ministerijai 
teikėjų transporto priemonių patikrų vietoje. Policijos pareigūnas Konstantin Ivanov buvo 
priverstas atsisakyti einamų pareigų. Mainais už dovanas jų teikėjai, be kitų dalykų, tariamai 
buvo atleisti nuo kelių eismo kontrolės ir transporto priemonių tikrinimo. 

Komisijos tarnybos nuodugniai išnagrinėjo peticiją ir tinkamai atsižvelgė į joje nurodytus 
faktus ir teiginius. Tokie pranešimai yra naudingas informacijos šaltinis, ir Komisija jiems 
skiria deramą dėmesį atsižvelgdama į reguliariai pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo 
mechanizmą (BTM) teikiamas teismų sistemos reformos pažangos, kovos su korupcija ir 
kovos su organizuotu nusikalstamumu Bulgarijoje pažangos ataskaitas.

2011 m. liepos 20 d. BTM ataskaitos patvirtinamajame dokumente Komisija pažymėjo, kad 
pranešta apie problemas, susijusias su policijos praktika – dovanų priėmimu. Komisija padarė 
išvadą, kad ši praktika gali pakenkti policijos tyrimų nešališkumui. Reaguodama į tai 
Bulgarijos vidaus reikalų ministerija ėmėsi veiksmų siekdama persvarstyti su dovanomis 
susijusią teisinę sistemą ir padidinti skaidrumą ir sukūrė viešą dovanų registrą internete. 
Komisija ir toliau stebi šių priemonių poveikį atsižvelgdama į BTM ir informuos apie jį. Nors 
kyla nerimas dėl minėtų teiginių, vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija neturi 
įgaliojimų nurodyti atlikti pavienių asmenų baudžiamosios veikos tyrimus. Komisija tiki, kad 
Bulgarijos valdžios institucijos tinkamai taikys Europos Sąjungos sutartyje ir Europos 
žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą ir taip veiksmingai nagrinės 
minėtos praktikos klausimus, jei bus įrodyta, kad tokia praktika vykdoma. Komisija taip pat 
norėtų rekomenduoti Bulgarijai išsinagrinėti kitų ES valstybių narių geriausios patirties 
pavyzdžius, susijusius su nepriklausomos policijos priežiūros institucijos sukūrimu. Vis dėlto 
Komisija pabrėžia, kad kompetentingoms Bulgarijos valdžios institucijoms tenka pareiga 
nuspręsti, ar turėtų būti pradėtas nusikalstamos veikos tyrimas.“


