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Hyrje
_

Bullgaria e ka të zhvilluar mirë strukturën 

institucionale  të antikorrupsionit. Organet kyçe i 

përfshijnë institucionet në vijim, me një shtrirje të 

gjerë të autorizimeve: Komisioni për luftën kundër 

korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar, 

Prokuroria speciale dhe Agjencia shtetërore për 

sigurinë nacionale, Komisioni për luftën kundër 

korrupsionit , konfliktit të interesave dhe etikës 

parlamentare në Parlament, si edhe Këshilli nacional 

për politikat e antikorrupsionit pranë Këshillit të 

ministrave. 

Struktura bullgare e antikorrupsionit prapëseprapë 

përballet me mungesën e sistemit të vërtetë të 

kontrollit dhe ekuilibrit në të cilin çdo institucion 

publik do të jepte llogari përpara një institucioni 

tjetër. Krahas kësaj, të gjitha kontrollet e kryera nuk 

bazohen në metodologjinë efikase për vlerësimin 

e rrezikut, duke imponuar kështu pyetjen nëse 

Komisioni për luftën kundër korrupsionit dhe 

sekuestrimin e pasurisë së fituar nuk shfrytëzohet 

për represion ndaj kundërshtarëve politikë, në vend 

të hetimit të të gjithë personave të prekur pa dallim.

Zbatimi i planeve të antikorrupsionit është lëndë e 

vlerësimit të komisioneve qeveritare, por më rrallë 

edhe e ekspertëve të pavarur, ose shoqërisë civile. 

Me qëllim që të arrihet një vështrim i paanshëm i 

rreziqeve nga robërimi i shtetit ose që të vlerësohet 

efikasiteti i politikave antikorruptive dhe masave 

të zbatuara në nivel të një organi individual publik, 

është e rëndësishme që organet qeveritare të 

vendosin partneritet me sektorin civil. Në këtë 

mënyrë, ato do të mund që të shfrytëzonin njohuritë 

e tyre metodologjike dhe juridike dhe të zbatonin 

metodologji për vlerësimin, të tilla si  Vlerësimi 

diagnostik i   robërimit të shtetit (State  Capture 

Assessment Diagnostics - SCAD)1 ose Ndjekja e 

zbatimit të politikave antikorrupsion (Monitoring of 

Anti-Corruption Policies Implementation - MACPI)2.

Mbikёqyrja	parlamentare	
mbi	antikorrupsionin	nё	
Bullgari
_
Daniela Mineva, analiste e lartё, Programi 
ekonomik, Qendra pёr studimin e 
demokracisё,  Bullgari

1 Qendra për studimin e demokracisë , (2019). State Capture Assessment Diagnostics. Mund të kihet qasje tek : https://csd.
bg/publications/publication/state-capture-assessment-diagnostics/
2 Qendra për Studimin e Demokracisë, (2015). Monitoring Anti-Corruption in Europe. Bridging Policy Evaluation and 
Corruption Measurement. Mund të kihet akses tek: https://csd.bg/publications/publication/monitoring-anti-corruption-in-
europe-bridging-policy-evaluation-and-corruption-measurement/



³ Actualno.com, (28.05.2020). Одобрихадоклад на КПКОНПИ, в който "Апартаментгейт" не се споменава. Mund të 
kihet akses tek: https://www.actualno.com/politics/odobriha-doklad-na-kpkonpi-v-kojto-apartamentgejt-ne-se-spomenava-
news_1466599.html
4 Komisioni për Luftën kundër korrupsionit dhe Konfiskimin e Pronave të Fituara në mënyrë të Paligjshme, (2019). Raporti 
për vitin 2019. Mund të kihet akses tek: http://www.ciaf.government.bg/web/attachments/Page/56/3515/5e82f20046878.
pdf
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1.	Kuvendi	popullor	–	
potenciali	i	paprekur	pёr	
mbikёqyrje	antikorrupsion							
_

1.1. Vёrejtje tё pёrgjithshme  

Nuk ka energji evidente dhe të qëndrueshme për një 

efikasitet më të madh antikorrupsion tek Parlamenti 

ose deputetë të veçantë. Debatet në Kuvendin 

popullor lidhur me temën janë zakonisht formale (për 

shembull, lidhen me revidimin e ligjeve ose zgjedhjen 

e anëtarëve të organeve të antikorrupsionit ) dhe nuk 

janë të fokusuar tek rezultatet reale.

Për shembull, Raporti vjetor i Komisionit për 

luftën kundër korrupsionit dhe sekuestrimin 

e pasurisë së fituar për vitin 2019 u miratua 

nga Kuvendi popullor, në muajin maj të vitit 

2019 , me  131 vota pro nga gjithsej 2403 

pa kundërshtime më të mëdha (krahas disa 

komenteve të opozitës). Sipas raportit:

Më 9 korrik të vitit 2020 u iniciuan protesta në të 

gjithë vendin në Bullgari, duke kërkuar ndryshime në 

Qeveri dhe tek Prokurori kryesor i përgjithshëm. Ato u 

shkaktuan nga korrupsioni i përhapur kudo, robërimi 

i shtetit dhe mungesa e mekanizmave për sundimin 

e të drejtës në vend.

Më konkretisht, pakënaqësia e qytetarëve ishte 

e drejtuar nga ish deputetët dhe ato aktualë, që 

ishin shndërruar në oligarkë dhe /ose kontrollonin 

mediat, bizneset, pjesën më të madhe të furnizimeve 

publike, madje shfrytëzonin edhe pasurinë shtetërore 

si rezidenca private. Edhe pse protestat fillimisht  

dukeshin se nuk ishin nxitur nga ndonjë parti 

konkrete politike, Presidenti dhe opozita i dhanë një 

mbështetje të fuqishme. Më 21 korrik të vitit 2020 

u zhvillua votimi për mosbesimin e Qeverisë, për 

shkak “dështimit në politikën antikorruptive”. Nuk u 

votua mosbesimi, me 124 vota kundër dhe 102 vota 

pro. Gjithsesi, 16 ditë pas fillimit të protestave pesë 

ministra u tërhoqën nga pozicionet e tyre, por një prej 

tyre prapëseprapë u kthye si  drejtues në një tjetër 

ministri.

Duhet të nënvizohet se mbështetja e opozitës dhe 

vendosja e korrupsionit si temë debati në kohën e 

protestave nuk mund të konsiderohet si një strategji 

gjithëpërfshirëse ose sistematike për kontroll 

parlamentar  ose arritjen e një menaxhimi më të mirë. 

Një gjë e tillë më shumë përbën një mjet afatshkurtër 

për arritjen e shpejtë të mbështetjes politike, ashtu 

edhe si tregoi edhe mocioni i mosbesimit.



5 Projektligji për luftimin e korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme (17 dhjetor 2018). 
Mund të kihet akses tek: https://www.parliament.bg/bills/44/854-01-90.pdf
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• Vetëm tre nga 40-të rastet e hetuara 

rezultuan me dënime finale, pa heqje lirie. 

• Ka vetëm 14 raste të konfirmuara të konfliktit 

të interesave , të sanksionuara me dënim 

në vitin 2019, nga gjithsej 166 njoftime të 

paraqitura   (raportime ).  

• Sekuestrimi i pasurisë së fituar ilegalisht arrin 

në 8,1 milion leva bullgare  (4,14 milionë euro ).

• Nga 79 propozimet ligjet e reviduara, u 

zbuluan rreziqet nga korrupsioni dhe u dhanë 

rekomandime për revidimin e 18 prej tyre4

Një lloj i tillë i miratimit me lehtësi të raporteve për 

rezultatet e antikorrupsionit mund të shpjegohet 

me faktin se anëtarët e Komisionit janë zgjedhur 

nga Parlamenti me shumicë të thjeshtë (d.m.th. 

nga partia në pushtet ). 

Një tjetër shembull prominent për sjelljen e disa 

prej deputetëve ndaj korrupsionit është i shumë 

kritikuari - Ligji për luftën kundër korrupsionit 

dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar ilegalisht, 

parashtruar nga Ministri aktual i drejtësisë dhe 

një tjetër deputet. Ndryshimet (që nuk u miratuan 

asnjëherë) sugjeronin: 

• Komisioni për luftën kundër korrupsionit dhe 

sekuestrimin e pasurisë së fituar ilegalisht të 

ketë kompetencë për thirrjen e detyrueshme 

të personave fizikë. Një gjë e tillë është 

veçanërisht kontroverse, në kontekstin e 

natyrës tejet administrative të Komisionit. 

• Heqjen e obligimit për këshilltarët 

komunalë që të parashtrojnë deklarata 

për gjendjen e pasurisë së tyre. Në këtë 

mënyrë do të reduktohej së tepërmi 

fushëveprimi i nëpunësve publikë, të cilët 

janë lëndë e monitoringut dhe kështu atyre 

do t’ju krijoheshin mundësi për korrupsion 

të pazbuluar dhe konflikt interesash. 

• Pragu për të paraqitur të ardhurat e 

fituara jashtë shërbimit publik të ngrihet 

nga 1000 leva bullgare  (511 euro ) në  

5000 leva bullgare  (2553 euro). Kështu do 

të rritej rreziku për të fshehur pagesa të 

ndryshme. 

• Konfiskimi civil është prezantuar në një 

mënyrë më të ngjashme me procedurën 

penale, gjë e cila çon drejt sanksionimit. 

• Pragu i mosdakordësimit në deklaratat 

për gjendjen e pasurisë, të cilat çojnë 

deri tek verifikimet nga Komisioni të 

rriten, nga 5000 leva bullgare (2553 

euro) në  10.000 leva bullgare (5107 

euro) (mosdarkordësimet më të vogla 

të verifikohen nga Agjencia nacionale 

për të ardhurat publike). Edhe njëherë 

me një ndryshim të tillë do të reduktohej 

fushëveprimi i kontrollit që e ka Komisioni5. 
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1.2. Pyetje qё lidhen me korrupsionin tё 
parashtruara nga deputetёt nё Kuvendin 
popullor

Pyetjet që lidhen me korrupsionin, të parashtruara 

nga deputetët, po ashtu janë shumë të rralla. Gjatë 

periudhës së dy mandateve në Kuvendi popullor, 

ose pesë vjet e gjysmë, janë parashtruar vetëm 

14 të tilla për t’u debatuar (mbi bazën e kërkesës 

në pjesën “Pyetje” në faqen zyrtare të Kuvendit 

popullor). Këto pyetje kryesisht i referoheshin 

Zëvendës kryeministrit për reforma në gjyqësor dhe 

Ministrit të punëve të jashtme  (drejtues i Këshillit 

nacional për politikat e antikorrupsionit); Ministrit të 

drejtësisë; Kryeministrit; Zëvendës kryeministrit për 

koordinimin e politikave evropiane dhe çështjeve 

institucionale dhe disa ministrave të tjerë. Katër prej 

këtyre pyetjeve mbetën pa përgjigje, pasi që nuk 

ishin në përputhje me rregullat e Kuvendit popullor. 

Një pyetje u tërhoq. Pyetjet lidheshin me probleme 

të tilla si:

• Reforma e gjyqësorit dhe lufta kundër 

korrupsionit mbeten nën mbikëqyrjen e 

Brukselit. Cilat veprime do të ndërmerren me 

qëllim që Bullgaria të mos marrë më raporte 

negative nën Mekanizmin për bashkëpunim 

dhe verifikim (CVM), si edhe të arritje heqjen e 

CVM?

• Cilat hapa janë ndërmarrë që të funksionojë 

Mekanizmi nacional për të kontrolluar luftën 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, 

reforma e gjyqësorit dhe sundimi i drejtësisë?

• Sipas raportit të Qendrës për parandalimin 

dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit 

të organizuar, ka mungesë pavarësie dhe 

kapacitetesh tek organet e antikorrupsionit. Në 

këtë  kontekst, cilat masa janë marrë në luftën 

kundër korrupsionit?

Pyetje të tjera që lidhen me rekomandimet e GREKO, 

specifikat e legjislacionit të antikorrupsionit dhe 

kontrollet e integritetit të kryera nga gjykatat. Përgjigjet 

janë zakonisht të kufizuara, sa i takon numrit:

• Ndryshimet institucionale (krijimi i një organi të 

ri të antikorrupsionit, në të cilin janë përqendruar 

të gjitha funksionet e antikorrupsionit, si edhe 

formimi i ekipeve koordinuese, në suaza të 

agjencisë);

• Ndryshime ligjore (reduktimi i procedurave 

gjyqësore );

• Reduktimi i kontaktit personal me administratën 

publike (përmes fillimit të shërbimeve 

elektronike), etj. 

Shumë rrallë komentohet edhe për numrin e 

funksionarëve të lartë të dënuar ose rasteve të 

verifikuara për konflikt interesash. Krahas kësaj, 

pyetjet e parashtruara nga deputetët që lidheshin 

me raste konkrete të verifikuara për korrupsion, për 

shembull në Agjencinë ekzekutive “Administrata 

automobile “ ose në Fondin nacional shkencor – kanë 

mbetur pa përgjigje, për shkak se ato konsideroheshin 

se janë kundër rregullave të Kuvendit popullor. 

Një gjë e tillë tregon edhe njëherë se anashkalimi i 

problemeve reale dhe preferencën për të diskutuar për 

masat antikorrupsion në suaza të përgjithshme. Nga 

vëzhgimet e bëra për sjelljen e deputetëve, mbështetur 

në disa artikuj të shumtë të mediave hulumtuese 

dhe raporteve të organizatave civile, tregohet se 

mungesa e presionit parlamentar për një efikasitet më 

të madh të trupave të antikorrupsionit nuk ka të bëjë 

me të metat e ligjeve, por më shumë prej robërisë së 

rrënjosur thellë të shtetit.
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2.	Kontrollin		qё	e	kryen	
Komisioni	pёr	luftёn	
kundёr	korrupsionit,	
konflikt	interesash	dhe	
etikё	parlamentare			
_

Komisioni për luftën kundër korrupsionit, konflikt 

interesash dhe etikë parlamentare, i përbërë nga 

deputetë, zhvillon diskutime të rregullta në rang 

tremujor , me qëllim që Komisioni për luftën kundër 

korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar 

të raportojë për punën e tij. Një gjë e tillë krijon një 

mundësi të shkëlqyer për kontrollin dhe mbikëqyrjen 

si edhe parashtrimin e pyetjeve nga deputetët, dhe 

në doza më të vogla edhe për të ushtruar presion 

për hetime më efikase antikorrupsion. Kjo e fundit 

vjen si rezultat i faktit që  Komisioni për luftën kundër 

korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar 

punon me një personel relativisht të vogël në numër 

(54 vende pune prej të cilave  25 janë të lira që nga 

muajin maj i vitit  2020 ),ndërsa në këtë mënyrë merr 

mijëra raportime dhe aktakuza  në vit  (për shembull  

1200 të tilla gjatë periudhës së muajve janar –gusht 

të vitit  20196). Krahas kësaj, përballet edhe me 

probleme teknike në aspektin e magazinimit dhe 

vlerësimit të vlerës së pasurisë së sekuestruar, si 

edhe me kërkesat e deputetëve për mbështetjen e 

ndryshimeve të ndryshme ligjore (për shembull, 

që lidhen me vënien në përdorim të mjeteve të 

sekuestruara). 

Komisioni për luftën kundër korrupsionit, konflikt 

interesash dhe etikë parlamentare shqyrtoi dhe 

miratoi Raportin vjetor të Komisionit për luftën 

kundër korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë 

së fituar për vitin 2019, më datë  22 maj të vitit  

2020, para se të prezantohej përpara Kuvendit 

popullor. Raporti nga seanca kryesisht përfshinte 

një rezyme të Raporti vjetor për vitin 2019, duke 

cekur në vija të shkurtra rekomandimet e dhëna 

nga deputetët për nevojën e ndryshimeve ligjore, 

mundësitë për një strukturë të re territoriale 

të  Komisionit për luftën kundër korrupsionit, 

rëndësinë dhe efikasitetin e metodologjisë së 

deklarimit dhe verifikimin e gjendjes së pasurisë 

dhe konfliktit të interesave, bashkëpunimin 

me institucione të tjera , sfidat që lidhen me 

disponueshmërinë e personelit, etj7.

6 Debati i anëtarëve të Komisionit për luftën kundër korrupsionit dhe sekuestrimit të pasurisë së fituar në bazë të Nenit 
8a, paragrafi 1 i Rregullores së Brendshme të Komisionit për luftën kundër korrupsionit, konfliktit të interesit dhe etikës 
parlamentare (19 shtator 2019). Mund të kihet akses tek: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/
members/2594/steno/ID/5720
7 Komisioni  për luftën kundër korrupsionit, konflikt interesash dhe etikë parlamentare. Njoftim nr. 053-22-2/22.05.20202. 
Mund të kihet akses tek:  https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2594/reports/ID/11351
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3.	Prokuroria				
_

Madje edhe nëse do të ekzistonte një sistem i 

përkryer për ndjekjen dhe mbulimin e korrupsionit 

dhe konfliktit të  interesave në një rang më të lartë, 

rezultatet finale në aspektin e sanksionimit do të 

mund që të arriheshin vetëm nga prokuroria. Parimi 

i “pavarësisë” së prokurorisë në Bullgari është ende 

i përmbysur. Për shumë vite me radhë shoqëria 

civile është në krye të debatit dhe e thekson nevojën 

për vendosjen e rregullave të llogaridhënies  për të 

ashtuquajturën “treshja e madhe “, kreu i Gjykatës 

së lartë të kasacionit, kryetari i Gjykatës së lartë 

administrative dhe Prokurorit kryesor publik. 

Krahas kësaj, Këshilli i lartë gjyqësor, që me mandat 

të  sigurojë pavarësinë e gjyqësorit, është i ndarë 

në dhoma gjyqësore dhe prokuroriale. Sidoqoftë, 

Paraqitja  1. Procedura e zgjedhjes sё Kёshillit tё lartё gjyqёsor

anëtarët e zgjedhur nga gjykatësit zakonisht 

nuk dominojnë  mbi personat e emëruar 

nga Parlamenti në dhomën gjyqësore, e cila 

përbën pavarësinë e gjyqësorit. Përfaqësuesit 

e emëruar politikë në fund përfundojnë me një 

numër të njëjtë, ashtu si edhe ata të zgjedhur 

nga prokurorët në dhomën prokuroriale, 

që do të thotë se vota vendimmarrëse 

dhe autorizimet e pakufizuara mbeten 

të paprekura8. Në strukturën momentale 

institucionale, mbikëqyrja e Parlamentit 

mbi punën e prokurorisë nuk mund të sjellë 

rezultate antikorrupsion. Kjo sidomos ndodh 

me nëpunësit publikë të rangut të lartë, të 

mbrojtur nga deputetët të cilët nga ana tjetër 

bëjnë zgjedhjen e dhomës prokuroriale.

Dhoma prokuroriale përbëhet nga  11 anëtarë  - 

prokurori kryesor publik, katër anëtarë të zgjedhur 

nga prokurorët, pesë anëtarë të zgjedhur nga 

Kuvendi popullor dhe një nga hetuesit.  

Dhoma gjyqësore përbëhet nga  12 anëtarë – 

gjashtë të zgjedhur nga  Kuvendi popullor dhe 

gjashtë nga gjykatësit.

Dhoma	gjyqёsore

Dhoma	prokuroriale	

8 Qendra për Studimin e Demokracisë, (2016). State Capture Unplugged: Countering Administrative and Political Corruption 
in Bulgaria. Mund të kihet akses tek: https://csd.bg/publications/publication/state-capture-unplugged-countering-
administrative-and-political-corruption-in-bulgaria/

Burimi : Ligji për gjyqësorin  2007, i ndryshuar më datë 12.06.2018. Mund të shikohet në : 

http:/www.vss.justice.bg/page/view/1267
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Një varg skandalesh të mëdha në Bullgari viteve 

të fundit dhe shkalla e ulët e suksesit të rasteve 

gjyqësore me profil të lartë kundër politikanëve 

në rangje të larta dhe biznesmenëve (edhe krahas 

mijëra anëve të akuzave ) konfirmojnë se ka lidhje 

jo të rregullta mes tyre dhe anëtarëve të caktuar 

të gjyqësorit. Njëherazi, reduktimi potencial i 

kompetencave të pakufizuara të Prokurorit kryesor 

publik, u përjashtua përfundimisht nga ndryshimet  

ligjore. Me këto kompetenca po ashtu liberalizohen, 

madje edhe haptazi legalizohen lidhjet kriminale. 

Për shembull:

• Ndryshimi tek kompetenca solli deri tek këto 

raste korrupsioni me persona të rangut të lartë 

që të hetohen nga prokurorë të specializuar 

që jepnin llogari direkt tek Prokurori kryesor 

publik. 

• Krijimi i një Komisioni shumë të fuqishëm  

për luftën kundër korrupsionit  dhe 

sekuestrimin e pasurisë ilegale, duke bashkuar 

funksionet dhe personelin e tre strukturave të 

mëparshme joefikase.

Hapat e parë urgjentë që janë të nevojshëm 

përfshijnë kufizimin e aftësisë së Prokurorit 

kryesor publik që të ushtrojë presion mbi gjykatës 

të veçantë dhe politikanë, si edhe krijimi i një 

organi të pavarur për të ndjekur korrupsionin në 

rangje më të larta, nën drejtimin e prokurorit i cili 

nuk është vartës i Prokurorit kryesor publik, por i 

zgjedhur nga një komision special, i nominuar nga 

pushteti ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, dhe që 

do të jepte llogari përpara tyre.9

 

Duke përfshirë korrikun e vitit  2020, raporti më i 

ri vjetor në dispozicion të  Prokurorisë speciale 

është që nga viti 2017, dhe mbulon periudhën 

e viteve  2012-2017. Rastet e  lidhura me 

korrupsionin janë cekur në vija të shkurtra dhe jo 

në formë konsistente. Situata është e ngjashme 

edhe në aspektin e Raportit vjetor të Këshillit 

të lartë gjyqësor për vitin 201910, i prezantuar 

përpara Kuvendit popullor. Si të tilla, raportet 

vjetore të organeve gjyqësore dhe prokuroriale 

nuk mund të sigurojnë burime të mjaftueshme 

informacioni për aktivitetet e tyre antikorrupsion 

, kështu që edhe bazën për mbikëqyrje 

parlamentare ose civile. 

9  Qendra për Studimin e Demokracisë (2019). The Prosecutor General: Six Years Later. Mund të kihet akses tek: https://
csd.bg/publications/publication/the-prosecutor-general-six-years-later/
10 Këshilli i Lartë Gjyqësor, Raporti Vjetor për 2019 Mund të kihet akses tek: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/
doklad-vss-2019.pdf
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Konkluzione		
_

Me ndihmën e shembujve praktik që janë 

prezantuar më sipër, mund të fitohen

disa konkluzione lidhur me potencialin e paprekur 

të mbikëqyrjes parlamentare

dhe rolin e shoqërisë civile:

• Ekziston nevoja e implementimit të një 

sistemi me të cilin tre degët e pushtetit 

(pushteti ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor) 

do të balancojnë njeri-tjetrin dhe do të 

sigurojnë sundimin e të drejtës. Një gjë 

e tillë nuk vlen plotësisht për strukturën 

institucionale momentale, ku të paktën 

gjysma e anëtarëve të Këshillit të lartë 

gjyqësor zgjidhen nga ana e Kuvendit; 

Komisioni për luftimin e korrupsionit dhe 

sekuestrimin e pasurisë së fituar në mënyrë 

kundërligjore zgjidhet nga Parlamenti me 

shumicë të thjeshtë; ndërsa kundër Prokurorit 

publik nuk mund të zhvillohen hetime. 

• Mbikëqyrja parlamentare mbi masat e 

luftimit të korrupsionit duhen forcuar, gjë 

kjo që mund të sigurohet në kuadër të 

procedurave dhe mekanizmave që zbatohen 

për momentin. Më konkretisht, kjo temë 

duhet diskutuar më hapur dhe në mënyrë 

joformale dhe në sallën plenare të Kuvendit, 

por edhe në takimet e Komisionit për luftimin 

e korrupsionit, konfliktit të interesave dhe 

etikës parlamentare. Deputetët duhet t’i bëjnë 

më shumë presion Komisionit për luftimin e 

korrupsionit dhe sekuestrimin e pasurisë së 

fituar në mënyrë kundërligjore dhe Prokurorisë, 

për rezultate më të mira dhe efikasitet më të 

madh. Gjithashtu, gjatë diskutimeve në fjalë nuk 

duhet anashkaluar as tema e korrupsionit të 

nivelit të lartë, ndërsa trupat antikorrupsion nuk 

duhen përdorur për revanshizëm (për shembull 

kundër oponentëve politik, konkurrentëve të 

kompanive që mbrohen nga politika, etj.)

• Shoqëria civile, gazetarët hulumtues dhe 

bashkësia e biznesit mund të kenë ndikim më 

të madh në prishjen e lidhjes destruktive midis 

botës politike dhe botës afariste. Ato mund të 

nisin konteste civile, të përgatisin storie post-

hulumtuese dhe të drejtojnë vëmendjen tek 

problemet dhe rastet më urgjente. Dhe së fundi, 

që nuk është me më pak rëndësi, ato mund të 

propozojnë ndryshime procedurale dhe ligjore, 

me të cilat do të ulej shkalla e korrupsionit 

dhe rreziqet për të mbajtur peng shtetin me 

ndihmën e ligjeve dhe lobimit.       
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Përkatësia politike e 

deputetit që parashtron 

pyetjet (lloji i partisë dhe 

participimi  tek  votat )

Dedikuar Data Statusi

Kuvendi popullor 44-ët  (nga prilli i vitit  2017)

E majta  (opozita )

27,93% participimi tek votat

Zëvendës kryeministri për reformat 

në gjyqësor dhe Ministri i punëve të 

jashtme (drejtues i Këshillit nacional 

për politikat e antikorrupsionit)

28/05/2020 Pyetje me përgjigje  

E majta  (opozita)

27,93% participimi tek votat

Zëvendës kryeministri për reformat 

në gjyqësor dhe Ministri i punëve të 

jashtme (drejtues i Këshillit nacional 

për politikat e antikorrupsionit)

26/05/2020 Pyetje me përgjigje  

E majta  (opozita)

27,93% participimi tek votat Ministri i drejtësisë 10/12/2019 Pyetje me përgjigje  

Nacionalistja (Kabineti me 

partinë në pushtet)

9,31% participimi tek votat
Ministri i drejtësisë 27/06/2017 Pyetje e  tërhequr   

E majta   (opozita)

27,93% participimi tek votat

Zëvendës kryeministri për reformat 

në gjyqësor dhe Ministri i punëve të 

jashtme (drejtues i Këshillit nacional 

për politikat e antikorrupsionit)

06/06/2017 Pyetje me përgjigje 

E majta  (opozita)

27,93% participimi tek votat Kryeministri 31/05/2017

Në kundërshtim me 

rregullat e Kuvendit 

popullor

Bashkёngjitja  1. Lista e pyetjeve tё lidhura me korrupsionin tё parashtruara nga deputetёt 
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Kuvendi popullor 43-të  (tetor 2014-janar 2017)

Socialdemokratët  (pjesë e 

koalicionit qeverisës deri më 

18 maj të vitit 2016)

4,15% participimi tek votat

Ministri i arsimit dhe shkencës 21/07/2015

në kundërshtim me 

rregullat e Kuvendit 

popullor

Qendra e djathtë  (pjesë e 

koalicionit qeverisës )

8,89% participimi tek votat
Ministri i drejtësisë 09/06/2015 Pyetje me përgjigje 

Qendra e djathtë  (pjesë e 

koalicionit qeverisës )

8,89% participimi tek votat

Zëvendës kryeministri për 

koordinimin e politikave evropiane 

dhe çështjeve institucionale 

27/05/2015 Pyetje me përgjigje 

Nacionalistja  (e mbështesin 

koalicionin qeverisës )

7,28% participimi tek votatt

Ministri i transportit , teknologjive 

informative dhe komunikacioneve  
15/05/2015

në kundërshtim me 

rregullat e Kuvendit 

popullor

Partia e qendrës së djathtë 

konservative proevropiane  

(partia në pushtet )

32,67% participimi tek votat 

Ministri i drejtësisë 14/05/2015 Pyetje me përgjigje 

Nacionalistja  (e mbështesin 

koalicionin qeverisës )

7,28% participimi tek votat

Ministri i transportit , teknologjive 

informative dhe komunikacioneve  
05/05/2015

në kundërshtim me 

rregullat e Kuvendit 

popullor

Partia e qendrës së djathtë 

konservative proevropiane  

(partia në pushtet )

32,67% participimi tek votat

Ministri i bujqësisë dhe ushqimit 09/04/2015 Pyetje me përgjigje 

Nacionalistja  (opozita)

4,52% participimi tek votat
Ministri i financave 31/03/2015 Pyetje me përgjigje 

Burimi: ueb faqja e Kuvendit popullor. Pjesa Kontrolli parlamentar – pyetje . Janë të numëruara vetëm 
pyetjet të cilat me titullin e tyre e përfshijnë fjalën “korrupsion”. Mund të kihet akses në: 

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature
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Bashkёngjitje  2. Organet publike me funksione antikorrupsioni 

Trupat publikë me funksione antikorrupsioni  Japin direkt llogari 

Prokuroria, përfshirë:

a) Kryeprokurori Publik

b) Prokuroria  speciale

c) Shërbimi Kombëtar i Hetimit

Të pavarur 

Komisioni  për luftën kundër korrupsionit  dhe sekuestrimin e 

pasurisë së fituar ilegalisht  
Kuvendi popullor

Komisioni  për luftën kundër korrupsionit , konflikt interesash dhe 

etikë parlamentareZ
Kuvendi popullor

Këshilli Kombëtar për Politikat Antikorrupsion Këshilli i Ministrave

Agjencia Shtetërore për Sigurinë Kombëtare (SANS) Këshilli i Ministrave

Kryeinspektorati Kryeministër

Drejtoria e Mbrojtjes Financiare të Bashkimit Evropian (AFCOS) Ministria e Brendshme

Agjencia Ekzekutive "Auditimi i Fondeve të BE" Ministria e Financave

Agjencia e Inspektimit Financiar Publik Ministria e Financave

Agjencia e Prokurimit Publik Ministria e Financave

Inspektorati në Këshillin e Lartë Gjyqësor Këshilli i Lartë Gjyqësor 

Inspektoratet

Kryeministër; ministra; agjencitë 

shtetërore; strukturat në Kuvendin 

Popullor

 Burimi: Uebsajtet e organeve publike të renditura.

Mbikёqyrja	parlamentare	mbi	antikorrupsionin	nё	Bullgari 11



Pёr	projektin
_

Informacione	pёr	IDSCS
_

Bisedimet antikorrupsion në parlament janë një 

projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës të 

deputetëve në luftën kundër korrupsionit. Projekti 

është financuar nga Fondacioni Kombëtar i SHBA-së 

për Demokracinë.

IDSCS është një organizatë tink-tenk që hulumton 

zhvillimin e menaxhimit të mirë, sundimin e ligjit 

dhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. 

IDSCS ka si mision të ndihmojë angazhimin qytetar 

në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën politike 

pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale, IDSCS-ja 

kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet dallimeve.

Tё	dhёnat	pёr	kontakt	pёr	IDSCS

_
Adresa: ul. Miroslav Krlezha br. 52/1 /2, 

1000 Skopje 

Теl. nr./ faks: +389 2 3094 760 , 

posta elektronike: contact@idscs.org.mk

Link
_

Link-u	pёr	publikimin:

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/mbikeqyrja-

parlamentare-mbi-antikorrupsionin-ne-bullgari/



Pёr	autorin
_

Daniela	Mineva	ka përvojë 17 vjeçare në punën me 

projekte të financuara nga BE dhe donatorë të tjerë. 

Ajo ka marrë pjesë në nisma antikorrupsion, fonde 

të BE-së për integrimin dhe kohezionin evropian, 

ekonominë informale dhe punën e padeklaruar, 

politikat e inovacionit, qeverisjen e korporatave dhe 

zhvillimin e një numri të dokumenteve kombëtare 

të politikës së shkencës dhe teknologjisë. Ajo 

është korrespondente e ERAWATCH për vendin 

në periudhën 2009-2012. Në vitin 2009, ai mori 

pjesë në projektet "Kontributi në politikat në nivel 

rajonal për realizimin e Zonës Evropiane të Kërkimit" 

dhe "Observatori Evropian i universiteteve aktive 

kërkimore dhe agjencitë kombëtare të financimit 

të kërkimit publik". Që nga viti 2010, ajo ka punuar 

në një projekt për Monitorimin e Inovacioneve 

Rajonale dhe projektin "Zhvillimi i Analizës së 

Politikave për Suksesin e Politikës së Kohezionit 

2007-2013", me theks tek  inovacioni, efikasitetin e 

energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, 

financuar nga DG Politika Rajonale. Në 2012-2013, 

Znj. Mineva mori pjesë në dy projekte në lidhje me 

zhvillimin e Strategjisë së Specializimit të Zgjuar 

për Bullgarinë. Që nga Nëntori 2012, ajo ka qenë 

e përfshirë në Shoqërinë Civile për Qeverisje të 

Mirë dhe Antikorrupsion në Evropën Juglindore: 

Ndërtimi i Kapaciteteve për Monitorim, Avokim dhe 

Rritjen e Ndërgjegjësimit (SELDI), financuar nga DG 

NEAR. Iniciativa SELDI (www.seldi.net) përfshin 34 

OSHC partnere dhe 5 agjenci antikorrupsion nga 

Ballkani Perëndimor, që synojnë të kontribuojnë 

në një shoqëri civile dinamike në rajon, e aftë të 

marrë pjesë në debatin publik dhe të ndikojë në 

proceset e politikbërjes dhe vendimmarrjes, fusha 

e antikorrupsionit dhe qeverisjes së mirë. Që nga 

viti 2016, ajo po zbaton gjithashtu Platformën 

Evropiane për Shërbimin e Mbështetjes së Punës 

së Padeklaruar, duke analizuar mundësitë për 

bashkëpunimin midis organeve publike dhe 

partnerëve socialë nga vende të ndryshme të 

Evropës në trajtimin e punës së padeklaruar, migrimit 

të parregullt, sigurimeve shoqërore dhe mashtrimit 

tatimor, dumping social, etj. Znj. Mineva ka kryer 

Vlerësimin e Kapacitetit të Shtetit dhe Monitorimin 

e Politikave Antikorrupsion në Nivelin e Sektorit 

(SceMaps) (https://scemaps.eu) që nga viti 2019.
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