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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1081/2011, внесена от Станислав Георгиев, с българско 
гражданство, относно корупция по високите етажи на властта в 
България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, бивш агент под прикритие, е работил за ДАНС. През 2010 г. 
от него е поискано да се внедри в групата на „дедесарите“, която се занимава с данъчни 
измами. Вносителят на петицията е събрал доказателства и е станало ясно, че 
служители на големи нефтени дружества като Shell, OMV и Лукойл са замесени в 
системата заедно с държавни служители от Министерството на вътрешните работи, 
Дирекция „Митници“, прокуратурата и т.н. След това разкритие ръководителят на 
престъпната организация е започнал да търси вносителя на петицията. Вносителят на 
петицията се страхува за живота си и отправя искане към Европейския парламент да се 
намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

В петицията е представен отчет на бивш агент под прикритие, който е участвал в 
операция срещу схема за източване на ДДС. Вносителят на петицията твърди, че 
разполага с доказателства срещу организирана престъпна група с предполагаеми 
връзки с публични административни органи, с Министерството на вътрешните работи и 
с прокуратурата. Той съобщава, че информацията, с която разполага и неговите 
публични изявления, разкриващи функционирането на престъпната схема и нейните 
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връзки с държавни институции, са станали причина Министерството на вътрешните 
работи да предприеме действия срещу него и са го изложили на заплахи от престъпната 
организация. Той не е в състояние да възобнови професионалния си живот и смята, че 
животът му е в опасност.

Въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, са сериозна причина за 
безпокойство. Службите на Комисията ще се опитат да проучат допълнително тези 
въпроси в контекста на техния редовен мониторинг на напредъка в съдебната реформа 
и борбата срещу корупцията и организираната престъпност в България в рамките на 
механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Важно е обаче да се има предвид, че 
МСП не дава право на Комисията да се намесва в отделни случаи.


