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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1081/2011, adresată de Stanislav Georgiev, de cetățenie bulgară, 
privind un caz de corupție la nivel înalt în Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, fost agent sub acoperire, a lucrat pentru Serviciul Bulgar de Informații. În 2010 i 
s-a propus să se infiltreze în rețeaua Dedesarite, care se ocupă cu fraude la nivel de TVA.
Petiționarul a adunat probe și a demonstrat că în sistem sunt implicați angajați ai unor 
importante companii petroliere, cum ar fi Shell, OMV și Lukoil, precum și funcționari ai 
Ministerului de Interne, Direcției Vămi, Procuraturii etc. După aceste dezvăluiri, petiționarul a 
început să fie căutat de șeful organizației criminale. Petiționarul se teme pentru viața sa și 
solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiția prezintă un fost agent sub acoperire, care a fost implicat într-o operațiune împotriva 
unui sistem de fraudă la nivel de TVA. Petiționarul susține că deține dovezi împotriva unei 
grupări de crimă organizată despre care afirmă că are legături cu diverse organisme ale 
administrației publice, cu Ministerul de Interne și cu Procuratura. Acesta indică faptul că 
informațiile și declarațiile sale publice care au dezvăluit modul de funcționare al sistemului 
ilegal și legăturile acestuia cu instituțiile statului au determinat Ministerul de Interne să 
introducă o acțiune împotriva sa, expunându-l la amenințări din partea organizației criminale. 
Acesta nu poate să își reia viața profesională și consideră că viața sa este în pericol.
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Problema ridicată de petiționar reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Serviciile Comisiei 
vor urmări să analizeze în continuare aceste chestiuni în contextul monitorizării periodice a 
progreselor în reforma sistemului judiciar și combaterea corupției și a criminalității organizate 
în Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și verificare(MCV). Cu toate acestea, este 
important să se rețină faptul că MCV nu acordă Comisiei un mandat pentru a interveni în 
cazuri individuale.


