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Θέμα: Αναφορά 1081/2011, του Stanislav Georgiev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υπόθεση διαφθοράς σε υψηλά κλιμάκια της Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρώην μυστικός πράκτορας, εργαζόταν για τη βουλγαρική 
υπηρεσία πληροφοριών. Το 2010, του ζητήθηκε να διεισδύσει στο δίκτυο οργανωμένου 
εγκλήματος «Dedesarite» για υπόθεση σχετικά με απάτες στον τομέα του ΦΠΑ. Ο αναφέρων 
συνέλεξε στοιχεία και απέδειξε ότι εμπλέκονται στο σύστημα εργαζόμενοι σημαντικών 
πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Shell, η OMV και η Lukoil, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι 
του Υπουργείου Εσωτερικών, της διεύθυνσης τελωνείων, εισαγγελείς κ.λπ. Μετά την εν λόγω 
αποκάλυψη, ο αναφέρων άρχισε να καταδιώκεται από τον αρχηγό της εγκληματικής 
οργάνωσης. Ο αναφέρων φοβάται για τη ζωή του και ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η αναφορά περιλαμβάνει τον απολογισμό ενός πρώην μυστικού πράκτορα, ο οποίος 
συμμετείχε σε επιχείρηση κατά οργανωμένης απάτης σχετικής με διαφυγή ΦΠΑ. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι κατέχει αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος ομάδας οργανωμένου 
εγκλήματος που φέρεται να έχει δεσμούς με φορείς της δημόσιας διοίκησης, με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και με την Εισαγγελία. Υποστηρίζει ότι εξαιτίας των γνώσεων και των δημόσιων 
δηλώσεών του που αποκάλυψαν τη λειτουργία του εγκληματικού κυκλώματος και τους 
δεσμούς αυτού με κρατικούς φορείς, το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλε προσφυγή σε βάρος 
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του, ενώ παράλληλα δέχεται απειλές από την εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι σε θέση να 
αρχίσει εκ νέου την επαγγελματική του δραστηριότητα και νιώθει ότι κινδυνεύει η ζωή του.

Τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων γεννούν σοβαρές ανησυχίες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
θα επιδιώξουν την περαιτέρω διερεύνηση των εν λόγω ζητημάτων προβαίνοντας σε τακτική 
παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στους τομείς των δικαστικών 
μεταρρυθμίσεων και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος 
στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ). Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν εξουσιοδοτείται μέσω ΜΣΕ ώστε να παρεμβαίνει 
σε μεμονωμένες υποθέσεις.


