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Στόχος της διερευνητικής αποστολής στη Βουλγαρία ήταν να συναντηθεί με αναφέροντες και 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις διάφορες πτυχές 
των εικαζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδιαίτερα δε των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (δίκτυο Natura 2000) και για τα πτηνά. 

Μέλη της αντιπροσωπείας: η κ. Margrete Auken (πρόεδρος της αντιπροσωπείας) και ο κ. 
Victor Boştinaru, συντονιστές των ομάδων Verts/ALE και S&D αντίστοιχα. 

Ex officio μέλη: η κ. Mariya Nedelcheva (PPE) και η Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 Ιουνίου

Στις 29 Ιουνίου, ο υπάλληλος διοικήσεως της γραμματείας της επιτροπής PETI συναντήθηκε 
με τον Andrey Kovatchev της «Balkani Wildlife Society» στο Γραφείο Πληροφοριών της 
Σόφιας. Ο αναφέρων προσκόμισε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αναφορά 
του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την ανάπλαση του ποταμού Vaya.

30 Ιουνίου

Στις 9.00 π.μ. η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την κ. Yordanka Fandukova, δήμαρχο της 
Σόφιας, και με την κ. Maria Boyadjiska, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, για να συζητήσουν για 
τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Suhodol παρουσία μελών της ένωσης 
πολιτών του Suhodol. 

Πριν από τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία μίλησε με αναφέροντες και κατοίκους και 
υποσχέθηκε να επισκεφθεί την τοποθεσία του χώρου υγειονομικής ταφής του Suhodol.

Στη συνάντηση η κ. Fandukova δήλωσε ότι οι αρχές στη Σόφια έχουν προβεί σε ενέργειες για 
την επίλυση του προβλήματος του Sudohol. Ο χώρος υγειονομικής ταφής επρόκειτο να 
επιχωματωθεί, να σφραγισθεί και να αποκατασταθεί. Έχει εγκατασταθεί μονάδα 
επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μονάδα συλλογής αερίων του χώρου υγειονομικής 
ταφής. Υπήρχε μια ενοποιημένη άδεια βάσει μιας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και ο χώρος υγειονομικής ταφής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της οδηγίας της ΕΕ για τη 
διαχείριση αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκαν γεωγραφικές αναλύσεις και τα αποτελέσματά 
τους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων υδάτων.

Ο εκπρόσωπος της ένωσης πολιτών του Suhodol δήλωσε ότι η χωρητικότητα του χώρου 
υγειονομικής ταφής είχε ήδη εξαντληθεί από το 2005 και ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής θα 
έπρεπε να είχε κλείσει πριν χρόνια. Ο χώρος συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο και πρόβλημα 
για τη δημόσια υγεία. Δεν έχουν προβλεφθεί ζώνες ασφαλείας και υπάρχει ο κίνδυνος 
μόλυνσης του μεταλλικού νερού κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής. Έχει σημειωθεί 
έκλυση τοξικού καπνού. 

Η κ. Boyadjiska, αντιδήμαρχος, εξήγησε ότι ο χώρος υπόκειται σε αυστηρή παρακολούθηση 
από πιστοποιημένες εταιρείες που λαμβάνουν συχνά δείγματα του αέρα και των επίγειων και 
υπόγειων υδάτων. Από το 2009 καταρτίζονται εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων και πραγματοποιείται προκαταρκτική επεξεργασία των αποβλήτων. Η ποιότητα 
του αέρα στο Suhodol έχει βελτιωθεί και έχει εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
αποβλήτων καθώς και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Η 
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δήμαρχος ενημέρωσε περαιτέρω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος παρακολουθεί την 
κατάσταση και ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις διαβουλεύσεις με το κοινό. Επίσης, 
έλαβε τον λόγο ένας εκπρόσωπος τρίτου μέρους. Η αντιπροσωπεία δεν είχε ενημερωθεί για 
τη συμμετοχή του και δεν κατέστη σαφές ποιον εκπροσωπούσε.   

Στις 10.00 π.μ. η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον κ. Yordan Bakalov, πρόεδρο της 
επιτροπής αναφορών του βουλγαρικού κοινοβουλίου. Ο κ. Bakalov περιέγραψε τον τρόπο 
λειτουργίας της επιτροπής του, η οποία λαμβάνει περίπου 2.000 αναφορές και κοινοποιήσεις 
ετησίως. Τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί το διοικητικό δυναμικό και ότι η Βουλγαρία ακόμη 
βρίσκεται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού. Πολλά προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη 
επαφής μεταξύ των αναφερόντων και των αρχών και εποπτικών οργάνων. 

Στις 11.00 π.μ. η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την κ. Nona Karodjova, υπουργό 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, η οποία δήλωσε ότι από το 2009 και μετά οι ενέργειες 
υλοποιούνται δυνάμει νέων νομοθετικών πράξεων και ότι το υπουργείο παρέχει αναλυτική 
καθοδήγηση στις περιφερειακές αρχές. Σημειώνονται δε ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. 

Σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, η υπουργός υποστήριξε ότι συχνά παρατηρείται το 
σύνδρομο «όχι στη δική μου αυλή [NIMBY (Not In My Back Yard)]. Σχετικά με την 
υπόθεση του Suhodol η υπουργός δήλωσε ότι δεν έχουν σημειωθεί παραβάσεις όσον αφορά 
τη διαβούλευση με τους πολίτες. Η αναφορά σχετικά με το Suhodol αφορούσε τεχνικά 
ζητήματα και η υπόθεση έχει προσλάβει πολιτική διάσταση. Όλα τα μέτρα και οι ενέργειες 
σχετικά με το Suhodol υπήρξαν σύννομες και θα εφαρμοστεί πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Σχετικά με το Rila η υπουργός υπενθύμισε ότι το έργο είναι του 1995. Τότε είχε εκπονηθεί 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχουν σημειωθεί αλλαγές στον αρχικό 
σχεδιασμό. Έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των οχημάτων στην 
τοποθεσία.

Οι κανόνες υλοποίησης για έργα αιολικών πάρκων είναι πολύ αυστηροί. Μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τον συνολικό αντίκτυπο των αιολικών πάρκων, 
αλλά εάν χωροθετηθούν εσφαλμένα, τα αιολικά πάρκα μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον. 
Τα αιολικά πάρκα περιορίζονται σε περιοχές όπου οι επιπτώσεις τους στη φύση είναι 
αποδεκτές, ενώ σε πολύ ευαίσθητες περιοχές απαγορεύονται. 

Σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 η Βουλγαρία είναι η χώρα με τις περισσότερες 
χαρακτηρισμένες περιοχές. Το καθεστώς ειδικής προστασίας επέβαλε οικονομικούς 
περιορισμούς σε αυτές τις περιοχές. Έχουν απαγορευθεί τα έργα σε εξαιρετικά σημαντικές 
περιοχές, όπως οι Kaliakra και Irakli. Για τις ΕΠΕ απαιτούνταν αξιόπιστα δεδομένα και ένα 
πρόγραμμα για τη συγκέντρωσή τους είναι σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις πληροφορίες, το Υπουργείο ενημέρωσε ότι 
όλες οι πληροφορίες και οι αποφάσεις του Υπουργείου (και των περιφερειακών αρχών), 
καθώς και όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ΕΠΕ δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν 
πλέον καλοί νομοθετικοί και εφαρμοστικοί κανόνες, καθώς και διατάξεις για εφέσεις και 
δικαστικές προσφυγές. 

Στις 12.15 μ.μ. η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον κ. Konstantin Penchev, τον Βούλγαρο 
Εθνικό Διαμεσολαβητή, ο οποίος παρουσίασε εν συντομία το έργο του. Πολλές καταγγελίες 
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αφορούσαν τους βουλγαρικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Αύξηση εμφανίζει ο αριθμός των 
καταγγελιών σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή λειτουργεί και ως προληπτική αρχή, πραγματοποιώντας 
προληπτικές ενέργειες, παρέχοντας ενημέρωση και καθοδήγηση και διοργανώνοντας 
συζητήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα (π.χ. φόρος αποβλήτων και ιατροδικαστική). Η 
Βουλγαρία διαθέτει καλή νομοθεσία για την πρόσβαση σε έγγραφα, δικαστικές υποθέσεις και 
νομολογία και το κοινό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων του. 

Στη διαδρομή προς την περιοχή του όρους Rila, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από την κ. 
Ireena Mateeva της «BSPB/Birdlife Bulgaria» σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων αιολικών πάρκων στις μεταναστευτικές 
οδούς προστατευμένων πτηνών, ειδικότερα στις περιοχές Kaliakra και Kamchia στην ακτή 
του Εύξεινου Πόντου. Η κ. Mateeva έδειξε επίσης στην αντιπροσωπεία φωτογραφίες πτηνών 
που σκοτώθηκαν από τα πτερύγια των στροφείων των ανεμογεννητριών και εξήγησε ότι 
εξακολουθούσε να μην υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον χαρακτηρισμό των τόπων του 
δικτύου Natura 2000 και τις ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. 

Στο Kyustendil, την περιφερειακή πρωτεύουσα, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον κ. 
Lyubomir Anchev, περιφερειακό κυβερνήτη του Kyustendil, με τον κ. Sacho Ivanov, 
δήμαρχο του Separava Banya, και με αξιωματούχους του δήμου, την Περιφερειακή 
Επιθεώρηση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και των Υδάτων και με τη Γενική 
Διεύθυνση του Εθνικού Οικοδομικού Ελέγχου. 

Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι τα έργα τουριστικών υποδομών αφορούν μια (ήδη υπάρχουσα) 
οδό πρόσβασης και έναν αναβατήρα (τελεφερίκ) στον εθνικό δρυμό Rila. Το πρώτο στάδιο 
του έργου ενδέχεται να έβλαψε το περιβάλλον, αλλά το δεύτερο στάδιο σέβεται τα 
υφιστάμενα όρια. Ο αναβατήρας είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Στόχος ήταν ανέκαθεν η 
βιώσιμη ανάπτυξη.  

Ο τοπικός πληθυσμός συμμετέχει στο εγχείρημα και οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ των 
έργων. Οι αρχές ήταν επίσης σε επικοινωνία με οργανώσεις προστασίας της φύσης, αλλά 
μόνο με τις θετικά διακείμενες, καθώς υπήρχαν και αρνητικά διακείμενες. Υπήρξε τακτική 
επικοινωνία με την αστυνομία και τις αρχές διαχείρισης του δρυμού. Η κυκλοφορία 
οχημάτων προς τις λίμνες έχει διακοπεί. 

Ο δήμος συνεργάστηκε με εργολήπτες σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
υλοποίηση έργων για τον τουρισμό. Προγραμματίζονται και μεγαλύτερης κλίμακας έργα. 

Η πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά ακόμα τους ισχυρισμούς που 
διατυπώθηκαν στις αναφορές. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη θέση της Επιτροπής, 
αλλά ότι τα έργα συμμορφώνονται στο σύνολό τους με τη βουλγαρική νομοθεσία.

Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβαλλοντικής Προστασίας και 
Υδάτων εξήγησε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, τα έργα στο Rila συμμορφώνονται πλήρως 
με αυτήν. Υπάρχουν νέα σχέδια για ανάπτυξη του κάτω τμήματος του αναβατήρα 
(τελεφερίκ), καθώς και ένα σχέδιο τουριστικής διαχείρισης και αναδάσωσης. Τα σχέδια αυτά 
θα υποβληθούν σε πλήρη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Η αντιπροσωπεία επεσήμανε ότι το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί ορθά και ότι οι 
βουλγαρικές αρχές θα πρέπει να παράσχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την 
οικονομική συμμετοχή δημόσιων φορέων σε έργα όπως αυτό στο όρος Rila. Επίσης, πρέπει 
να διασφαλίσουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ φύσης και οικονομίας. Οι παρούσες αρχές 
δεν θα πρέπει να μεταχειρίζονται τους αναφέροντες και τις ΜΚΟ ως εχθρούς, αλλά θα πρέπει 
να συνεργάζονται μαζί τους εποικοδομητικά.

Μετά από αυτήν τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με αναφέροντες που 
προσκόμισαν επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, ο αναβατήρας 
(τελεφερίκ) κατασκευάστηκε με μια ΕΠΕ που είχε λήξει και θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί 
νέα ΕΠΕ. Το γεγονός ότι τουρίστες χρησιμοποιούν τον αναβατήρα (έως και 3.000 άτομα την 
ημέρα) έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον της παραλίμνιας περιοχής και ο αριθμός 
των αυτοκινήτων και των ανθρώπων που επισκέπτονται την τοποθεσία ξεπερνά κατά πολύ τις 
τουριστικές δυνατότητες του τοπικού οικοσυστήματος. 

Κατασκευάστηκε χιονοδρομική πίστα, για την οποία αποψιλώθηκε έκταση 5 εκταρίων. Οι 
αναφέροντες φοβούνται μήπως η κατασκευή του αναβατήρα και της χιονοδρομικής πίστας 
αποτελούν προπομπό μεγαλύτερων έργων που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία και περισσότερες 
χιονοδρομικές πίστες, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τμηματικά (τακτική σαλαμοποίησης) 
σε δασική έκταση που αποκτήθηκε από τους εργολήπτες μέσω συμφωνιών ανταλλαγής γαιών 
με την κρατική δασική υπηρεσία. Σε αυτές τις συμφωνίες οι επενδυτές αποκτούν γη σε τιμές 
έως και 10 φορές χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς. Οι αναφέροντες εικάζουν ότι αυτές 
οι συμφωνίες ισοδυναμούν με παράνομη κρατική ενίσχυση και έχουν ενημερώσει τη ΓΔ 
Ανταγωνισμού. 

Οι αναφέροντες ζητούν επειγόντως την κινητοποίηση της Επιτροπής για να σταματήσει ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου κατασκευής του αναβατήρα και να διασφαλιστεί η 
πλήρης συμμόρφωσή του με το δίκαιο της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να επιτραπούν περαιτέρω 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την έγκριση νέων εγκαταστάσεων 
χιονοδρομικών αναβατήρων στον Εθνικό Δρυμό Rila.

Η αντιπροσωπεία στη συνέχεια επισκέφθηκε τον κάτω σταθμό του αναβατήρα όπου μεγάλος 
αριθμός ατόμων διαδήλωνε υπέρ του έργου. Η αντιπροσωπεία αποκόμισε έντονα την 
εντύπωση ότι αυτή η διαδήλωση σκηνοθετήθηκε από τους εργολήπτες του έργου, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές με τις οποίες συνεργάστηκαν στο πλαίσιο 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η δήμαρχος συνόδευε τον εργολήπτη όταν συνάντησε 
την αντιπροσωπεία.

Εκπρόσωποι του εργολήπτη προσκάλεσαν την αντιπροσωπεία να πραγματοποιήσει 
περιήγηση με τον αναβατήρα. Η αντιπροσωπεία, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς για 
τον παράνομο χαρακτήρα του έργου, αποφάσισε να αρνηθεί ώστε να μη θεωρηθεί ότι 
μεροληπτεί υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης στο ζήτημα αυτό. Εκπρόσωποι του εργολήπτη 
προσπάθησαν να ξεκινήσουν μια συζήτηση ενώπιον εκπροσώπων του Τύπου, αλλά η 
πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η αντιπροσωπεία δεν επρόκειτο να εμπλακεί σε ζητήματα 
τοπικής πολιτικής. Στόχος της αντιπροσωπείας ήταν να ακούσουν και να μιλήσουν με τους 
αναφέροντες και τις συναφείς αρχές σχετικά με το θέμα των αναφορών.

1 Ιουλίου
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Μετάβαση στην περιφέρεια Smolyan στην οροσειρά της Ροδόπης, ώστε να συναντηθούν με 
αναφέροντες στην κορυφή Perelik. Δυστυχώς, λόγω βροχής και ομίχλης η αντιπροσωπεία δεν 
κατάφερε να έχει καλή ορατότητα. 

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι μια καλύβα/καταφύγιο που κατασκευάστηκε στην 
τοποθεσία Perelik είναι παράνομη και ότι έχουν κοπεί και καταστραφεί δέντρα και θάμνοι 
(Juniperus communis) προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την κατασκευή 
χιονοδρομικών πιστών και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων για το Κέντρο Αθλητισμού 
και Τουρισμού του Perelik. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, ο εργολήπτης απέκτησε τη γη 
μέσω συμφωνιών ανταλλαγής γαιών. 

Η τοποθεσία επίσης χρησιμοποιήθηκε για ένα φεστιβάλ τζαζ μουσικής που είχε 
καταστροφικές συνέπειες για τη φύση και ήταν αντίθετο προς του κανόνες του δικτύου 
Natura 2000. Οι αναφέροντες επισημαίνουν ακόμη ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του 
ιδιοκτήτη ότι το καταφύγιο κατασκευάστηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς 
αποθήκευσης, διαφημίζεται, πλήρως ανακαινισμένο, σε περιοδικά και στο διαδίκτυο ως 
οικολογικό καταφύγιο.  

Μετά την επίσκεψη στην τοποθεσία, η αντιπροσωπεία μετέβη στο Smolyan για να 
συναντηθεί με τον κ. Stefan Staykov, κυβερνήτη της περιφέρειας Smolyan, και με την κ. 
Dora Yankova, δήμαρχο του Smolyan. Την αντιπροσωπεία περίμενε μια διαδήλωση από 
υποστηρικτές του αναπτυξιακού έργου του Perelik. Και πάλι η αντιπροσωπεία αποκόμισε την 
εντύπωση ότι αυτή η διαδήλωση ήταν σκηνοθετημένη, πιθανόν από τον ανάδοχο του έργου. 

Ο κυβερνήτης ανέλυσε την κατάσταση που επικρατεί στο Perelik και τόνισε ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές του Smolyan σέβονται απόλυτα τη νομοθεσία της ΕΕ και 
της Βουλγαρίας. Η κ. Yankova, δήμαρχος του Smolyan, εξήγησε ότι το χωροταξικό σχέδιο 
του 2000 περιλάμβανε μόνο μία οδό πρόσβασης στην τοποθεσία. Ισχύει μια ΕΠΕ που 
εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και το 2001 είχε πραγματοποιηθεί μια δημόσια 
διαβούλευση. Το κέντρο τουρισμού εξετάστηκε ως επιλογή. Μετά την ένταξη της 
Βουλγαρίας προτάθηκε ένα πιο περιορισμένο σχέδιο. Τα νέα σχέδια πρέπει να είναι συμβατά 
με το δίκτυο Natura 2000.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κατασκευαστικό σχέδιο για το Κέντρο Αθλητισμού και 
Τουρισμού του Perelik. Υπάρχει άδεια για προσωρινές κατασκευές (φεστιβάλ τζαζ) καθώς 
και κατασκευαστική άδεια για το καταφύγιο. Το καταφύγιο χρησιμοποιείται ως χώρος 
αποθήκευσης εξοπλισμού. Υπάρχει διάταγμα που απαγορεύει κάθε περαιτέρω κατασκευή στο 
Perelik. Οι καταγγελίες των ΜΚΟ εξετάζονται επί του παρόντος από διοικητικό δικαστήριο. 

Η περιβαλλοντική νομοθεσία τηρήθηκε και δεν υπήρξε πολιτική σύγκρουση στην υπόθεση 
του Perelik. Το δίκτυο Natura 2000 δεν ήταν εντελώς περιοριστικό και θα πρέπει να 
επιδιωχθεί μια ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικότητας και φύσης. Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα σχέδια, μόνο ορισμένες ιδέες ανάπτυξης. Δεν προκλήθηκε καμία ζημία από τη 
διοργάνωση φεστιβάλ τζαζ. Οι θάμνοι αρκεύθου κόπηκαν για λόγους που σχετίζονται με τη 
γεωργία και με τις επιδοτήσεις της ΕΕ. Σχετικά με την εικαζόμενη παράνομη κοπή δένδρων 
στην τοποθεσία, η δήμαρχος υποστήριξε ότι το εν λόγω θέμα δεν ήταν αρμοδιότητα των 
δημοτικών αρχών, αλλά θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. 
Ισχυρίστηκε ότι η κοπή των δέντρων ήταν απαραίτητη για τη λήψη επιδοτήσεων της ΚΓΠ 
(βόσκηση ζώων).
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Σε επικοινωνία με τους αναφέροντες και τις αρχές, η δήμαρχος δήλωσε ότι ο κύριος 
αναφέρων δεν κατοικεί στο Smolyan και δεν έχει πλησιάσει ποτέ τον δήμο. Η πρόεδρος 
επεσήμανε ότι δεν είναι απαραίτητο ο αναφέρων να κατοικεί στην περιοχή και ότι είναι 
σημαντικό να υπάρχει επαφή και να αναπτύσσεται εμπιστοσύνη. 

Η πρόεδρος επανέλαβε ότι δυνάμει της Σύμβασης του Aarhus οι αναφέροντες θα πρέπει να 
διαθέτουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν το Perelik και τόνισε τη σημασία της 
επικοινωνίας. Η δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι θα διατεθούν όλες οι πληροφορίες. 

Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια στον ιδιοκτήτη του καταφυγίου του Perelik. Η πρόεδρος 
αρνήθηκε να κάνει διάλογο, καθώς η αντιπροσωπεία δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί σε 
ζητήματα τοπικής πολιτικής και έχει εντολή να συνδιαλέγεται μόνο με τις αρχές και τους 
αναφέροντες. 

2 Ιουλίου

Επιστροφή στη Σόφια και επίσκεψη του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Suhodol 
όπου την αντιπροσωπεία περίμενε μια ομάδα περίπου 40 αναφερόντων και κατοίκων. Ο 
χώρος ήταν καλυμμένος σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε μία πλευρά ήταν ανοικτός για τη ρίψη 
αποβλήτων. 

Η αντιπροσωπεία προσκλήθηκε να επισκεφθεί τη μονάδα διαλογής αποβλήτων, που φαινόταν 
να έχει συγυριστεί ειδικά για την περίσταση. Οι εργαζόμενοι ξεδιάλεγαν τα απόβλητα 
διαχωρίζοντας με τα χέρια τους το χαρτί και το πλαστικό από μια μεταφορική ταινία. Δεν 
φορούσαν γάντια και προστατευτικές μάσκες. Σύμφωνα με τον διευθυντή, στην εν λόγω 
μονάδα γίνεται διαλογή μόνο οικιακών αποβλήτων από τη Σόφια, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η επίσκεψη στη μονάδα διαλογής αποβλήτων 
προτάθηκε με μοναδικό σκοπό να εξαπατήσει την αντιπροσωπεία και η μονάδα είναι 
υπερβολικά μικρή για να μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινή ποσότητα αποβλήτων, τα 
οποία κανονικά απορρίπτονται απευθείας στον χώρο υγειονομικής ταφής χωρίς να 
υποβάλλονται σε διαλογή.  

Γενικές παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία διέκρινε μια αισθητή έλλειψη 
επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των αναφερόντων. Γενικότερα οι αρχές διατείνονταν ότι 
τα σχέδια και οι δράσεις συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας και της 
ΕΕ ενώ οι αναφέροντες διατείνονταν το αντίθετο. Η αντιπροσωπεία παρατήρησε ότι και στην 
υπόθεση του Rila και στην υπόθεση του Perelik η πραγματική κατάσταση που επικρατούσε 
επιτόπου διέφερε σημαντικά από την κατάσταση που περιγράφηκε κατά τις συναντήσεις με 
τις αρχές.

Οι αρχές συχνά δεν φαινόταν να θεωρούν σχετικούς συνομιλητές τους αναφέροντες και/ή τις 
ΜΚΟ, κυρίως αυτούς που δεν ήταν από την περιοχή, και συχνά υπήρχε έλλειψη προθυμίας 
συμμετοχής σε διάλογο. 

Οι αναφέροντες/ΜΚΟ ήταν γενικά ενημερωμένοι και καλά προετοιμασμένοι. Εξέφρασαν τις 
απόψεις τους με σαφή τρόπο, παρέχοντας στοιχεία, αριθμούς και τεκμηρίωση προς επίρρωση 
των ισχυρισμών τους. 
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Οι αναφέροντες/ΜΚΟ εξέφρασαν επίσης συχνά τη δυσπιστία τους έναντι των αρχών, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων. Αυτό εξηγεί και γιατί επέλεξαν να απευθυνθούν άμεσα 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ελπίζοντας ότι μια παρέμβαση από την «Ευρώπη» θα 
μπορούσε να σωφρονίσει τις αρχές.

Ορισμένοι αναφέροντες ήταν απελπισμένοι και απογοητευμένοι, βλέποντας ότι οι 
μεγαλόπνοες ελπίδες που είχαν εναποθέσει στην «Ευρώπη» δεν εκπληρώθηκαν. Η 
αντιπροσωπεία εξήγησε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και να επιβληθεί η νομοθεσία της ΕΕ 
από τις εθνικές κυβερνήσεις και ότι η «Ευρώπη» δεν είναι φορέας αστυνόμευσης που 
καλείται για την άμεση επίλυση προβλημάτων ή εν δυνάμει παράνομων καταστάσεων.

Πρώτα πρέπει να εξετάζονται τα ζητήματα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό πολιτικό και 
διοικητικό επίπεδο, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των 
πολιτών/ΜΚΟ ή διά της νομικής οδού.

Οι αναφέροντες συχνά παραπονούνται για αδιαφανείς και κατά την άποψή τους υπέρμετρα 
φιλικές σχέσεις μεταξύ των αρχών και των αναδόχων/εργοληπτών των έργων. Στην 
αντιπροσωπεία δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό συνέβη στην υπόθεση του Rila όπου, 
βάσει των δηλώσεων και της συμπεριφοράς τους, φάνηκε να μην υπάρχει σχεδόν κανένας 
φραγμός μεταξύ του δημάρχου και του εργολήπτη του έργου.

Επισημάνθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε μια έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και στη σαφή ενημέρωση του κοινού. Τέτοια περίπτωση ήταν το σχέδιο 
του Suhodol, για το οποίο οι αναφέροντες και οι κάτοικοι συνεχίζουν να έχουν απορίες.

Υπάρχει ανεπαρκής γνώση όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα. Οι 
συνομιλητές φάνηκε να γνωρίζουν τη Σύμβαση του Aarhus, αλλά όχι τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτή ή το πότε και πώς μπορεί να την επικαλεστεί κανείς.

Συστάσεις

Η Επιτροπή Αναφορών:

Ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις 
αναφορές που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και τις οδηγίες για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους (Natura 2000) στη Βουλγαρία.

Παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάπτυξη υποδομών στη Βουλγαρία.

Ζητεί από την Επιτροπή να καθοδηγήσει και να συνεργαστεί με τις βουλγαρικές αρχές ώστε 
να διασφαλιστεί ότι διατίθεται πλήρης πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα και ότι οι 
πολίτες ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης/συμμετοχής και υποβολής καταγγελιών. 

Συνιστά στην Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση σε αξιωματούχους σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τη διαχείριση των διαδικασιών έγκρισης για μεγάλα έργα 
υποδομών που προϋποθέτουν τη διενέργεια ΕΠΕ και την τήρηση κανόνων του Natura 2000.
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Προτρέπει τις βουλγαρικές αρχές σε όλα τα επίπεδα να επιδιώκουν την πιο δραστήρια και 
διαφανή συμμετοχή πολιτών, ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ που θεωρούνται ότι 
διάκεινται αρνητικά, και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, καθώς αυτοί οι πολίτες και οι οργανώσεις γενικά έχουν πολλά κίνητρα, 
είναι ενημερωμένοι και μπορούν να έχουν θετική συνεισφορά.

Προτρέπει τις βουλγαρικές πολιτικές και διοικητικές αρχές να διασφαλίσουν ότι υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία σε περιπτώσεις συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για 
την υλοποίηση έργων.

Προτρέπει τους αναφέροντες, τις οργανώσεις προστασίας της φύσης και τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες να επιδιώξουν ενεργά επικοινωνία με τις αρχές, ξεκινώντας από τη 
χαμηλότερη συναφή διοικητική και πολιτική βαθμίδα, προκειμένου να βελτιωθεί η 
επικοινωνία και η εμπιστοσύνη και να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος.


