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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0453/2007, внесена от Стефчо Минчев, с българско гражданство, 
подкрепена от подписите на родителите на 14 изчезнали моряци, относно 
твърдения за нехайство проявено от страна на България при установяване на 
причините за гибелта на кораб в Черно море и при спасителните операции

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията припомня обстоятелствата около трагичен инцидент, при
който тежкотонажен кораб „Хера“, плаващ под камбоджански флаг, потъва на 13 
февруари 2004 г. в Черно море, на пет мили от входа на Босфора; от водата били 
извадени 5 тела на членове на 19-членния екипаж, а останалите са били обявени за 
изчезнали. До днес действителните причини за произшествието не са известни, както и 
съдбата на телата на останалите моряци, които не са били намерени. Вносителят 
критикува по-специално множество пропуски и прояви на непоследователност при 
разследването, проведено от българските компетентни органи, което все още 
продължава (вж. бюлетина на Информационна агенция „Фокус“ от 18 юни 2007 г.); 
освен други пропуски, разследващите не били взели необходимите мерки за издирване
на изчезналите лица, които според свидетел били забелязани на спасителен сал. Освен 
това се твърди, че българските компетентни органи не са спазили Кодекса на 
Международната морска организация (ММО) за разследване на морски произшествия и 
инциденти; като оправдание те са посочили недостатъчното съдействие от страна на 
турските компетентни органи, за които се твърди, че са разпространили непълен и 
неверен доклад за произшествието. Подписалите петицията призовават ЕП за намеса, за 
да се разкрият фактите и да се установи чия е вината за произшествието, както и 
съдбата на изчезналите моряци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Комисията не разполага с особена информация по отношение на произшествието по 
море, посочено от вносителя на петицията.

Необходимо е да се подчертае, че към момента на това произшествие, през м. февруари 
2004 г., България не е била член на Европейския съюз и следователно не е била обект
на задължения съгласно правото на Общността по отношение на разследванията след 
произшествия в сектора на морския транспорт.

Във всеки случай общностните разпоредби, които са в сила по отношение на 
разследванията след произшествия, се съдържат в член 12 на Директива № 1999/35/ЕО 
1, която установява задължение за провеждане на разследване единствено след 
произшествие по море, настъпило с ро-ро ферибот или бързоходен пътнически 
плавателен съд, както и в член 11 на Директива № 2002/59/ЕО 2, която предвижда, че, 
когато държава-членка пристъпва към провеждане на разследване, тя се придържа към 
разпоредбите на Кодекса на Международната морска организация (ММО) за 
разследване на морски произшествия и инциденти. Този член също така налага на 
държавите-членки задължението за сътрудничество във връзка с морски произшествия 
и инциденти с участието на морски плавателни съдове, плаващи под техен флаг.

В рамките на третия пакет от мерки за морска безопасност, който понастоящем се 
намира в процес на обсъждане, Комисията представи Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно определянето на основните принципи при 
разследването на произшествия в областта на морския транспорт3. След неговото 
приемане този текст ще предостави правно основание, което позволява налагането на 
държава-членка на задължение да осигури провеждането на разследване от независим 
орган или да участва в подобно разследване след тежко или много тежко произшествие 
по море, по-специално в случаите, когато са заплашени съществени интереси на тази 
държава-членка (като например в случая на България при произшествието с кораба 
„Хера“, при което жертви са граждани на тази държава). 

                                               
1 Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно система за задължителни прегледи за 
безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове; 
ОВ L 138 от 1.06.1999 г., стр. 1.
2 Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 година относно 
създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща 
Директива 93/75/ЕИО на Съвета; ОВ L 208 от 5.08.2002 г., стр. 10.
3 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на основните 
принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и в изменение на 
Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО; COM (2005) 590.
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