
– Петиция 1093/2011, внесена от г-н Стефчо Минчев, с българско 
гражданство, срещу отказа на българските органи надлежно да 
разследват гибелта на кораба „Хера“ в Черно море през февруари 
2004 г.

Вносителят на петицията изразява скръбта си от гибелта на сина си и още 13 
моряци, които са потънали с кораба „Хера“ при обстоятелства, които все още не 
са щателно и официално разследвани от българските органи. Той критикува 
българските съдебни органи за това, че не са приключили разследването си, и 
счита, че вследствие на това са нарушени неговите права. Като се позовава на 
член 3 от Декларацията на ООН за закрила на лицата от принудително 
изчезване (1992 г.) и последвалата Конвенция (2006 г.), той счита, че 
предприетите от българските органи мерки са били недостатъчни и 
неефективни, предвид обстоятелствата при гибелта на кораба.

Сведения

– Дял VI, член 47 от Хартата на основните права предвижда правото на 
всички граждани на ЕС на ефективни правни средства за защита и на 
справедлив процес. В този случай изглежда, че не са били предоставени 
„ефективни правни средства за защита“ (например щателно и пълно 
разследване) на вносителя на петицията от страна на българските органи.

– Преди настоящата петицията вносителят на петицията е представил 
петиция 453/2007 до Европейския парламент и тя е била разисквана в 
присъствието на вносителя на петицията по време на предишния 
парламентарен мандат. По време на тези обсъждания е станало ясно, че е 
възможно корабът да е потънал поради военни действия във водите във или 
в близост до турската териториална юрисдикция.

– Чрез ePetition е достъпна петиция с номер 453-07, която също е представена 
от вносителя на петицията и чието разглеждане не е приключено, но която 
от края на предишния парламентарен мандат е оставена, без да бъде 
поставена на последващо разглеждане. В тази нова петиция се съдържа 
допълнителна информация от значение по този случай.

Препоръки

– да се обяви за допустима;
– да се разгледа с петиция 453/2007;
– да се напише официално искане за допълнителна и пълна информация от 

българските органи чрез постоянното представителство в ЕС и от турските 
органи;

– да се отправи искане към Европейската комисия и Службата за външна 
дейност на ЕС за информация по този случай.


