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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0834/2011, внесена от Ømer Cakmak, с датско гражданство, 
относно конфискуване от българските органи на неговото моторно 
превозно средство с датска регистрация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че през 2008 г. е бил спрян от българските гранични 
органи, докато заедно със семейството си е пътувал обратно към Дания с автомобил, 
след почивка в Турция. Той е бил обвинен в трафик на хора, защото в датския паспорт 
на сина му не е имало турски печат за излизане от страната. Българските органи 
арестували семейството, конфискували регистрирания в Дания автомобил, изискали 
голяма сума пари от вносителя на петицията и му наложили условна присъда. На 
вносителя и семейството му било разрешено да напуснат България едва след два 
месеца. Тъй като вносителят все още не е получил автомобила си обратно, и тъй като 
това положение му е причинило финансово и административно бреме, той желае 
намесата на Европейския парламент, като цитира Резолюция на Европейския парламент 
от 14 февруари 2006 г. относно конфискацията на автомобили от страна на гръцките 
органи, като според него препоръките в резолюцията биха могли да бъдат приложими и 
по отношение на този случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква от напълно неоснователно, според него, обвинение 
за трафик на деца, отправено срещу него от страна на българските гранични органи, 
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които го задържат при връщането му от Турция в Дания с кола. Освен това той 
разглежда действията на българските органи (които включват конфискуване на колата 
му, задържане, финансова санкция и връщането му в Турция) като напълно 
непропорционални, като се имат предвид оскъдните доказателства за нещо нередно в 
неговия случай, а именно липсата на турски печат за излизане в паспорта на едно от 
трите деца в колата. Той посочва, че официалната версия на събитията, която 
впоследствие му е била съобщена от съответните органи в Дания, няма почти нищо 
общо с това, което се е случило в действителност. Той е особено огорчен от загубата на 
почти новото си Audi A2.

Преценката дали става въпрос за случай на трафик на хора се прави от компетентните 
български органи. Комисията не коментира разследванията, провеждани от 
националните правораздавателни органи по отделни случаи. Вносителят на петицията 
може да обжалва съгласно националното право мерките, наложени от българските 
правораздавателни органи, включително конфискуването на колата му.

Що се отнася конкретно до трафика на хора, съответното законодателство на равнище 
ЕС е Директива 2011/36/ЕС1 относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета.
Тази директива обаче не предоставя подробни правила относно доказателствата, които 
следва да бъдат представени от граничните служители при подозрения за трафик.
Крайният срок за транспонирането на тази директива е 6 април 2013 г.

Заключение

Европейската Комисията не е в позиция да продължи разглеждането на въпроса.
Крайният срок за въвеждане на потенциално приложимото законодателство на ЕС в 
държавите членки все още не е изтекъл, а дори и това законодателство да беше 
въведено, събитията, предмет на настоящата петиция, са се случили много преди 
съответната дата.
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