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Formålet med undersøgelsesrejsen til Bulgarien var at møde andragerne og de lokale, 
regionale og nationale myndigheder for at opnå bedre indsigt i de forskellige aspekter af de 
påståede krænkelser af EU-lovgivningen, særlig habitatdirektivet (Natura 2000-nettet) og 
fugledirektivet. 

Medlemmer af delegationen: Margrete Auken (formand for delegationen) og Victor 
Boştinaru, koordinatorer for henholdsvis Verts/ALE- og S&D-Gruppen. 

Ex officio-medlemmer: Mariya Nedelcheva (PPE) og Iliana Malinova Iotova (S&D).

29. juni

Den 29. juni mødtes administratoren for PETI-sekretariatet med Andrey Kovatchev fra 
Balkani Wildlife Society på informationskontoret i Sofia. Andrageren gav supplerende 
oplysninger vedrørende hans andragende samt oplysninger om rensning og ændring af Vaya-
floden.

30. juni

Kl. 9.00 mødtes delegationen med Yordanka Fandukova, borgmester i Sofia, og Maria 
Boyadjiska, viceborgmester for miljø, for at drøfte lossepladsen i Suhodol under 
tilstedeværelse af medlemmer af Suhodols borgersammenslutning. 

Før mødet talte delegation med andragere og beboere og lovede, at delegationen ville besøge 
lossepladsen i Suhodol.

På mødet oplyste Yordanka Fandukova, at myndighederne i Sofia havde taget skridt til at løse 
problemet med Suhodol. Lossepladsen ville blive fyldt op, lukket og rehabiliteret. Der var 
bygget et anlæg til behandling af affald samt anlæg til opsamling af gas fra lossepladser. Der 
var en integreret godkendelse baseret på en VVM, og lossepladsen opfyldte alle krav i EU's 
affaldshåndteringsdirektiv. Der var foretaget geografiske analyser, og resultaterne viste, at der 
ikke var risiko for grundvandsforurening.

Repræsentanterne for Suhodol-sammenslutningen sagde, at lossepladsens kapacitet allerede 
blev nået i 2005, og at den burde have været lukket for flere år siden. Stedet var 
miljøskadeligt og et problem for folkesundheden. Der var ikke oprettet stødpudezoner, og der 
var risiko for forurening af kildevandet under lossepladsen. Der havde forekommet giftig røg. 

Viceborgmester Maria Boyadjiska forklarede, at stedet var under streng overvågning af 
certificerede virksomheder, der jævnligt tog prøver af luft, vand og grundvand. Der var blevet 
udarbejdet rapporter om affaldshåndtering siden 2009, og affaldet blev forbehandlet. 
Luftkvaliteten ved Suhodol var blevet forbedret, og der var blevet iværksat et integreret 
affaldsprogram samt et EU-finansieret rehabiliteringsprogram. Borgmesteren oplyste 
endvidere, at miljøudvalget overvågede situationen, og at offentligheden var blevet hørt fire 
gange. Også en talsmand for en tredjepart holdt et indlæg. Delegationen var ikke blevet 
informeret om dette, og det var uklart, hvem han repræsenterede. 

Kl. 10.00 mødtes delegationen med Yordan Bakalov, formand for det bulgarske parlaments 
udvalg for andragender. Yordan Bakalov beskrev udvalgets arbejdsmetoder. Det modtager 
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omkring 2.000 andragender og underretninger om året. Han understregede, at den 
administrative kapacitet skulle hæves, og at Bulgarien stadig var under demokratisering. 
Mange problemer skyldtes manglen på kontakt mellem andragere og myndigheder og 
tilsynsorganer. 

Kl. 11.00 mødtes delegationen med Nona Karodjova, minister for miljø og vand, der slog fast, 
at der siden 2009 var truffet foranstaltninger i henhold til ny lovgivning, og at ministeriet 
havde givet de regionale myndigheder detaljerede instruktioner. Resultaterne var ved at 
udvikle sig til det bedre. 

Vedrørende affaldshåndtering hævdede ministeren, at "ikke i min baghave"-syndromet ofte 
kom til udtryk i denne sammenhæng. Vedrørende Suhodol hævdede ministeren, at der ikke 
havde været tale om overtrædelser i forbindelse med den offentlige høring. 
Suhodolandragendet vedrørende tekniske aspekter og politikker var blevet inddraget i 
anliggendet. Alle tiltag og handlinger vedrørende Suhodol var lovlige, og der ville blive 
gennemført et rehabiliteringsprogram. 

Vedrørende Rila erindrede ministeren, at projektet stammede fra 1995. Der blev dengang 
gennemført en VVM, og den oprindelige udformning var ikke blevet ændret siden. Der var 
blevet truffet foranstaltninger for at begrænse antallet af biler på stedet.

Gennemførelsesbestemmelserne for vindmølleprojekter var meget restriktive. Indtil videre var 
der ikke tilstrækkelig viden om den overordnede effekt af vindmølleparker, men 
vindmølleparker kan, hvis de placeres forkert, have negativ indvirkning på naturen. 
Vindmølleparker blev begrænset til områder, hvor indvirkningen på naturen var acceptabel, 
og blev derudover forbudt i meget følsomme områder. 

I forbindelse med Natura 2000 lå Bulgarien nummer ét angående antallet af udpegede 
områder. Særlig beskyttelse lagde økonomiske begrænsninger på sådanne områder. Projekter i 
kritiske områder, såsom Kaliakra og Irakli, var blevet forbudt. Der var behov for pålidelige 
data til VVM'er, og et projekt til indsamling af sådanne data var undervejs.

Vedrørende åbenhed og adgang til oplysninger oplyste ministeren, at alle ministeriets (og de 
regionale myndigheders) oplysninger og beslutninger samt alle VVM-dokumenter blev 
offentliggjort på internettet. Der fandtes nu gode lovgivningsmæssige regler og 
gennemførelsesregler samt bestemmelser vedrørende appeller og retssager. 

Kl. 12.15 mødtes delegationen med Konstantin Penchev, Bulgariens ombudsmand, der gav et 
hurtigt overblik over sit arbejde. Mange klager drejede sig om bulgarske tjenesteudbydere. 
Antallet af klager vedrørende miljøspørgsmål var stigende. 

Ombudsmandens kontor fungerer også som en forebyggende institution, der arbejder 
proaktivt og tilbyder oplysninger og vejledning og organiserer debatter om vigtige emner 
(f.eks. affaldsafgifter og retsmedicin). Bulgarien har en god lov om adgang til dokumenter, 
retssager og retspraksis, og offentligheden bliver i stigende grad opmærksom på sine 
rettigheder. 

På vej til bjergområdet Rila blev delegationen informeret af Ireena Mateeva fra BSPB/Birdlife 
Bulgaria om situationen med hensyn til eksisterende og planlagte vindmølleparker på fredede 
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fugles trækruter, særligt i Kaliakra og Kamchia på Sortehavskysten. Ireena Mateeva viste 
også billeder af fugle, der var blevet dræbt af vindmøllevinger, og hun forklarede, at der 
stadig ikke var klarhed med hensyn til udpegelsen af Natura 2000-lokaliteter og særlige 
beskyttelsesområder i henhold til fugledirektivet. 

I den regionale hovedstad, Kyustendil, mødtes delegationen med Lyubomir Anchev, den 
regionale guvernør for Kyustendilregionen, Sacho Ivanov, borgmester for Separava Banya-
kommunen og repræsentanter for kommunen, det regionale inspektorat for miljø og vand og 
det regionale direktorat for national kontrol med byggeri. 

Borgmesteren oplyste, at turistinfrastrukturprojekterne omfattede en (allerede eksisterende) 
adgangsvej og en kabelbane i Rila nationalpark. Første fase af projektet kan muligvis have 
påvirket naturen, men den anden fase holdt sig inden for de eksisterende grænser. Kabelbanen 
var miljøvenlig. Bæredygtig udvikling havde altid været målet. 

Den lokale befolkning var blevet involveret, og flertallet var for projekterne. Myndighederne 
var også i kontakt med naturbeskyttelsesorganisationer, men kun med positivt stemte, idet der 
også fandtes negativt stemte. Man var jævnligt i kontakt med politiet og 
nationalparkmyndighederne. Biltrafikken til søerne var blevet standset. 

Kommunen arbejdede sammen med udviklerne i et offentligt-privat partnerskab om 
realisering af turismeprojekter. Man forudså større projekter. 

Formanden erindrede om, at Kommissionen stadig var i færd med at undersøge påstande 
fremsat i andragender. Borgmesteren anførte, at han ikke kendte Kommissionens holdning, 
men at alle projekterne overholdt den bulgarske lovgivning. 

En repræsentant for det regionale inspektorat for miljø og vand forklarede, at projekterne i 
Rila ifølge ministeriet var i fuld overensstemmelse med lovgivningen. Der var nye planer om 
udvikling af kabelbanens nederste del, og der var planer om turiststyring og genplantning af 
skove. Disse planer ville blive underkastet en fuldstændig VVM. 

Delegationen understregede, at EU-lovgivningen skulle gennemføres korrekt, og at de 
bulgarske myndigheder burde sikre gennemsigtighed med hensyn til de offentlige organers 
økonomiske involvering i projekter som det i Rila. Endvidere bør de sikre en bedre balance 
mellem natur og økonomi. De tilstedeværende myndigheder bør ikke behandle andragere og 
ngo'er som modstandere, men i stedet samarbejde konstruktivt med dem.

Efter mødet mødtes delegation med andragere, der gav opdaterede oplysninger. Ifølge 
andragerne var kabelbanen blevet bygget på baggrund af en udløbet VVM, og der burde være 
foretaget en ny. Turister, der brugte banen (op til 3.000 om dagen), havde en enorm 
indvirkning på området omkring søen, og antallet af biler og mennesker, der besøgte stedet, 
var langt større end det lokale økosystems turistkapacitet. 

Der var blevet anlagt en skiløjpe, og til det formål var omkring 5 ha blevet ryddet. 
Andragerne frygtede, at byggeriet af banen og skiløjpen var forløbere for større projekter, som 
f.eks. hoteller og flere skiløjper, der kunne blive realiseret bid for bid (salamimetoden) på 
skovland, som kunne anskaffes af udviklere gennem jordbyttehandler med statens 
skovagentur. Ved sådanne handler køber investorer land til priser, der ligger op til 10 gange 
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under markedsprisen. De påstod, at sådanne handler er ulovlig statsstøtte, og de havde 
informeret GD Konkurrence. 

Andragerne opfordrede Kommissionen til omgående at skride til handling for at standse 
baneprojektets miljøpåvirkning og for at sikre fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen. 
Der måtte ikke tillades yderligere overtrædelser af EU-lovgivningen i forbindelse med 
godkendelser af nye skiliftanlæg i Rila nationalpark.

Delegationen besøgte derefter kabelbanens nedre station, hvor et stort antal mennesker 
demonstrerede til fordel for baneprojektet. Delegationen havde en kraftig fornemmelse af, at 
denne demonstration var iscenesat af udviklerne bag projektet, muligvis i samarbejde med de 
lokale myndigheder, som de indgik i et offentligt-privat samarbejde med. Borgmesteren 
ledsagede udvikleren, da denne mødtes med delegationen.

Repræsentanter for udvikleren inviterede delegationen til at tage en tur i banen. I lyset af 
påstandene om projektets ulovlighed besluttede delegationen at afvise tilbuddet for ikke at 
give indtryk af at være forudindtaget for den ene eller anden side af sagen. Repræsentanter for 
udvikleren forsøgte at starte en diskussion foran pressen, men formanden gjorde det klart, at 
delegationen ikke ville lade sig indblande i lokalpolitik. Dens mål var at høre og tale med 
andragere og relevante myndigheder om andragendernes emner.

1. juli

Rejse til Smolyanregionen i Rhodopebjergene for at møde andragere på Perelikbjerget. 
Desværre var delegationen på grund af regn og tåge ikke i stand til at se stedet ordentligt. 

Andragerne påstod, at en hytte, der var blevet bygget på Perelikområdet, var ulovlig, og at 
træer og buske (Juniperus communis) var blevet fældet og ødelagt for at gøre jorden klar til 
skiløjper og andre turistanlæg til Pereliks sports- og turistcenter. Ifølge andragerne havde 
udvikleren anskaffet sig jorden gennem jordbyttehandler. 

Stedet blev også benyttet til en jazzfestival, der havde skadelig indvirkning på naturen, og 
som ikke var forenelig med Natura 2000-reglerne. De påpegede endvidere, at hytten - i strid 
med ejerens påstand om, at den udelukkende var opført og blev anvendt til oplagringsformål -
i magasiner og på internettet blev annonceret, fuldt møbleret, som en økohytte. 

Efter besøget på stedet rejste delegationen til Smolyan for at møde Stefan Staykov, den 
regionale guvernør for Smolyanregionen, og Dora Yankova, borgmester i Smolyan. 
Delegationen blev mødt af en demonstration af støtter for udviklingen af Perelik. Igen fik 
delegationen indtryk af, at denne demonstration var iscenesat, sandsynligvis af projektlederen. 

Guvernøren forklarede situationen vedrørende Perelik og understregede, at de regionale og 
lokale myndigheder i Smolyan overholdt EU's og Bulgariens love fuldt ud. Dora Yankova, 
borgmester i Smolyan, forklarede, at områdeplanen fra 2000 kun omfattede en adgangsvej til 
stedet. Der fandtes en VVM, som var godkendt af den foregående regering, og en offentlig 
høring havde fundet sted i 2001. Turistcentret blev anset for en mulighed. Efter Bulgariens 
tiltrædelse af EU var der blevet foreslået en reduceret plan. Nye planer skulle være i 
overensstemmelse med Natura 2000.
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Der var på dette tidspunkt ingen planer om at bygge Pereliks sports- og turistcenter. Der 
forelå en tilladelse til et midlertidigt byggeri (jazzfestival) og en byggetilladelse for hytten. 
Hytten blev brugt til opbevaring af udstyr. Der forelå en kendelse, der forbød alt yderligere 
byggeri på Perelik. Klager fra ngo'er lå nu hos forvaltningsdomstolen. 

Miljølovgivning blev respekteret, og der var ingen politisk konflikt om Perelik. Natura 2000 
var ikke fuldstændigt restriktiv, og der måtte søges en balance mellem erhverv og natur. Der 
forelå ingen konkrete planer, kun teoretiske idéer til udvikling. Der skete ingen skade ved at 
arrangere en jazzfestival. Enebærbuskene blev fjernet af hensyn til landbrug og EU-støtte. 
Med hensyn til den ulovlige fældning af træer på stedet fastholdt borgmesteren, at dette ikke 
var de lokale myndigheders ansvar, men henhørte under agenturet for skovbrug. Hun 
hævdede, at fældningen af træerne var nødvendig for at opnå langbrugsstøtte 
(græsningsareal).

Vedrørende kontakten mellem andragerne og myndighederne sagde borgmesteren, at 
hovedandrageren ikke boede i Smolyan, og at han aldrig havde kontaktet kommunen. 
Formanden bemærkede, at det ikke var et krav, at andrageren skulle bo i området, og at det 
var vigtigt at skabe kontakt og tillid. 

Formanden gentog, at andragere i henhold til Århuskonventionen skal have adgang til alle 
dokumenter vedrørende Perelik, og formanden understregede vigtigheden af kommunikation. 
Borgmesteren forsikrede, at alle oplysninger ville være tilgængelige. 

Derefter blev ordet givet til ejeren af hytten på Perelik. Formanden afslog en diskussion, idet 
delegationen ikke ville lade sig indblande i lokalpolitik, og dens formål var at tale med 
myndigheder og andragere. 

2. juli

Rejse tilbage til Sofia og besøg på lossepladsen i Suhodol, hvor delegationen var ventet af en 
gruppe på omkring 40 andragere og beboere. Stedet var for en stor dels vedkommende dækket 
til, men én af siderne var åben for aflæsning af affald. 

Delegationen blev inviteret til at besøge affaldssorteringsanlægget, der syntes at være blevet 
gjort i stand til lejligheden. Arbejdere sorterede affald ved med hænderne at samle papir og 
plastic op fra et transportbånd. De bar hverken handsker eller beskyttelsesmasker. Ifølge 
lederen blev der i overensstemmelse med reglerne kun sorteret husholdningsaffald fra Sofia 
på anlægget. Ifølge andragerne blev besøget på affaldssorteringsanlægget udelukkende 
foreslået for at føre delegationen bag lyset, og anlægget var alt for lille til at håndtere de 
daglige mængder affald, der normalt blev dumpet direkte på lossepladsen uden at blive 
sorteret. 

Generelle bemærkninger 

Under besøget bemærkede delegationen en påfaldende mangel på kommunikation mellem 
myndighederne og andragerne. Generelt påstod førstnævnte, at planer og foranstaltninger 
opfyldte bulgarsk lovgivning og EU-lovgivningen fuldt ud, mens sidstnævnte påstod det 
modsatte. Delegationen bemærkede, at den faktiske situation på stedet både med hensyn til 
Rila og Perelik adskilte sig markant fra den fremstilling af situationen, de lokale myndigheder 
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havde givet på møderne.

Myndighederne syntes ofte ikke at anse andragere og/eller ngo'er som relevante 
samarbejdspartnere, specielt i de tilfælde, hvor de var fra samme region, og der syntes ofte at 
mangle vilje til at indgå i dialog. 

Andragerne og ngo'erne var generelt velinformerede og velforberedte. De præsenterede deres 
sag på en tydelig måde og understøttede deres påstande med fakta, tal og dokumentation. 

Andragerne/ngo'erne gav ofte også udtryk for deres mistillid til myndighederne, inklusive 
domstolene. Dette kunne være en forklaring på, at de valgte at kontakte de europæiske 
institutioner direkte i håb og forventning om, at indgreb fra "Europas" side ville have en 
opdragende virkning på myndighederne.

Nogle af andragerne var frustrerede og skuffede over, at de høje forventninger, de havde til 
"Europa", ikke blev opfyldt. Delegationen forklarede, at EU-lovgivningen skulle gennemføres 
og anvendes af de nationale regeringer, og at "Europa" ikke er en ordenshåndhævende 
organisation, der kan tilkaldes til øjeblikkelig løsning af problemer eller potentielt ulovlige 
situationer.

Problemer skal først og fremmest behandles på lokalt, regionalt eller nationalt politisk og 
administrativt niveau gennem dialog og samarbejde mellem myndigheder og borgere/ngo'er 
eller gennem retssager.

Andragerne klagede ofte over uigennemskuelige og i deres øjne for venskabelige relationer 
mellem myndigheder og projektledere/udviklere. Delegationen fik indtryk af, at dette var 
tilfældet i Rila, hvor der, efter deres udtalelser og adfærd at dømme, nærmest ikke syntes at 
være nogen adskillelse mellem borgmesteren og projektudvikleren.

Det blev bemærket, at der i mange tilfælde var mangel på åbenhed i beslutningstagningen og 
klare oplysninger til offentligheden. Et godt eksempel var Suhodolplanen, der stadig er uklar 
for andragere og beboere.

Der var ikke tilstrækkelig viden om adgang til oplysninger og dokumenter. 
Samarbejdspartnerne syntes at kende til Århuskonventionen, men ikke til de rettigheder, den 
giver, eller hvornår og hvordan de kan gøres gældende.

Anbefalinger

Udvalget for Andragender

anmoder Kommissionen om at rapportere om de seneste udviklinger vedrørende 
andragenderne om affaldshåndtering og fugle- og habitatdirektivet (Natura 2000) i Bulgarien,

opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge, hvordan EU-lovgivningen om 
affaldshåndtering og infrastrukturudvikling anvendes i Bulgarien,

anmoder Kommissionen om at samarbejde med og vejlede de bulgarske myndigheder for at 
sikre, at der er fuld adgang til oplysninger og dokumenter, og at borgerne informeres om deres 
muligheder og procedurerne for offentlige høringer/deltagelse og klager, 
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foreslår Kommissionen at yde vejledning til de nationale og regionale embedsmænd om, 
hvordan de administrerer godkendelsesprocesser for store infrastrukturprojekter, der omfatter 
VVM'er og Natura 2000-regler,

opfordrer de bulgarske myndigheder på alle niveauer til at involvere borgere, ngo'er, herunder 
ngo'er, som de opfatter som "negative", og andre repræsentanter for civilsamfundet mere 
aktivt og åbent i beslutningsprocessen, idet disse borgere og organisationer generelt er meget 
motiverede og kyndige og kunne give positivt input,

opfordrer indtrængende de bulgarske politiske og administrative myndigheder til at sikre, at 
der er fuld åbenhed og ansvarlighed i sager med offentligt-privat samarbejde om realisering af 
projekter,

opfordrer indtrængende andragere, naturbeskyttelsesorganisationer og interesserede borgere 
til aktivt at kontakte myndighederne og i den forbindelse starte ved det laveste relevante 
administrative og politiske niveau for på den måde at forbedre kommunikation og tillid og for 
at indgå i en konstruktiv dialog.


