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A Bulgáriában tett tényfeltáró látogatás célja a petíció benyújtóival, valamint a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságokkal megvalósuló találkozás volt, hogy a küldöttség jobb 
bepillantást nyerhessen az uniós jog állítólagos megsértésének különféle vonatkozásaiba, 
különös tekintettel az élőhelyvédelmi (Natura 2000 hálózat) és a madárvédelmi irányelvekre. 

A küldöttség tagjai: Margrete Auken (a küldöttség elnöke) és Victor Boştinaru, a Verts/ALE, 
illetve az S&D képviselőcsoport koordinátorai. 

Hivatalból részt vevő tagok: Mariya Nedelcheva (PPE) és Iliana Malinova Iotova (S&D).

Június 29.

Június 29-én a Petíciós Bizottság titkársági adminisztrátora a szófiai információs irodában 
találkozott Andrej Kovacsevvel, a Balkani Wildlife Society természet- és vadvédelmi 
egyesület képviselőjével. A petíció benyújtója részletesebb tájékoztatást adott petíciójáról, 
valamint információkkal szolgált a Vaja folyó tisztításáról és a folyót érintő változásokról.

Június 30.

9.00-kor a küldöttség találkozott Jordanka Fandukovával, Szófia polgármesterével, valamint 
Maria Bojadzsiszkával, a környezetvédelemért felelős polgármester-helyettessel, hogy a 
szuhodoli polgári egyesület tagjainak jelenlétében megvitassák a szuhodoli hulladéklerakó 
kérdését. 

A találkozó előtt a küldöttség tagjai elbeszélgettek a petíció benyújtóival és a lakosokkal, és 
ígéretet tettek arra, hogy a küldöttség ellátogat a szuhodoli hulladéklerakóhoz.

A találkozó alkalmával Fandukova asszony kifejtette, hogy a szófiai hatóságok intézkedéseket 
tettek a szuhodoli kérdés rendezése érdekében. A területet feltöltik, lezárják és rehabilitálják 
majd. A hulladék kezelésére és a hulladéklerakóban termelődő gázok felfogására alkalmas 
berendezések rendelkezésre állnak. Egy KHV alapján integrált engedély van érvényben, a 
hulladéklerakó pedig megfelel a hulladékgazdálkodásról szóló uniós irányelv valamennyi 
követelményének. Korábban földrajzi elemzéseket is végeztek, az eredmények pedig azt 
mutatták, hogy nem áll fenn a felszín alatti vizek szennyezésének kockázata.

A szuhodoli polgári egyesület képviselői azt állították, hogy a hulladéklerakó már 2005-ben 
elérte kapacitásának csúcsát, és azt évekkel ezelőtt be kellett volna zárni. Véleményük szerint 
az veszélyes a környezetre, és közegészségügyi problémát jelent. A pufferzónák kijelölése 
elmaradt, és fennáll a hulladéklerakó alatt húzódó ásványvízforrások szennyezésének 
veszélye. Mérgező füstöt is tapasztaltak. 

Bojadzsiszka polgármester-helyettes asszony kifejtette, hogy a hulladéklerakó akkreditált 
társaságok szigorú felügyelete alatt áll, amelyek rendszeresen mintát vesznek a levegőből, a 
vízből és a felszín alatti vizekből. 2009 óta jelentések készülnek a hulladékkezelésről, és a 
hulladék előkezelése is megoldott. Szuhodolban javult a levegőminőség, és egy integrált 
hulladékügyi program, valamint egy uniós finanszírozásból megvalósuló rehabilitációs 
program elfogadására is sor került. A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy a 
Környezetvédelmi Bizottság figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, a lakossággal pedig már 
négy alkalommal konzultáltak. Harmadik felek képviseletében is felszólalt egy személy. A 
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küldöttséget korábban nem tájékoztatták részvételéről, és az sem volt világos, pontosan kit 
képvisel.    

10.00-kor a küldöttség találkozott Jordan Bakalovval, a bolgár parlament Petíciós 
Bizottságának elnökével. Bakalov úr ismertette bizottságának működését, amelyhez éves 
szinten mintegy 2000 petíció és értesítés érkezik. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az igazgatási 
kapacitást meg kell erősíteni, illetve hogy Bulgáriában még mindig zajlik a demokratizálódás 
folyamata. Számos probléma a petíció benyújtói, valamint a hatóságok és felügyeleti szervek 
közötti kapcsolattartás hiányából fakad.  

11.00-kor a küldöttség Nona Karodjova környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel találkozott, 
aki kifejtette, hogy 2009 óta az új jogi aktusok alapján hoztak intézkedéseket, a minisztérium 
pedig részletes utasításokkal látta el a regionális hatóságokat. Az eredmények javuló 
tendenciát mutatnak.  

A hulladékgazdálkodást illetően a miniszter asszony azt állította, hogy gyakran a „Nálam ne!” 
hozzáállás érvényesül. A szuhodoli üggyel kapcsolatban pedig kifejtette, hogy nem történt 
jogsértés a nyilvánossággal folytatott konzultáció tekintetében. A Szuhodolról szóló petíció 
szakmai kérdéseket érintett, majd az ügy politikai síkra terelődött. A szuhodoli 
hulladéklerakóval kapcsolatos intézkedések és fellépések mindegyike jogszerűen zajlott, és a 
továbbiakban egy rehabilitációs program végrehajtására is sor kerül. 

A Rila-hegységgel kapcsolatban a miniszter asszony arra emlékeztetett, hogy a projekt 
kezdete 1995-re nyúlik vissza. Annak idején elvégeztek egy KHV-t, és az eredeti tervek azóta 
sem változtak. Emellett intézkedések történtek a terület autóforgalmának korlátozására.

A szélerőműpark-projektek végrehajtási szabályai kimondottan korlátozó jellegűek. Egyelőre 
nem áll rendelkezésre elegendő információ a szélerőműparkok általános hatásairól, nem 
megfelelő elhelyezésük esetén azonban megzavarhatják a természetet. A szélerőműparkokat 
olyan területekre korlátozzák, ahol a természetre gyakorolt hatásuk elfogadható, a kifejezetten 
érzékeny területekről pedig kitiltják őket. 

Ami a Natura 2000 hálózatot illeti, Bulgária élen jár a kijelölt területek számában. A 
különleges védelem korlátozza az ilyen területeken megvalósuló gazdasági tevékenységeket. 
Olyan kulcsfontosságú területeken, mint például Kaliakra és Irakli, a projektek tilalma van 
érvényben. A KHV-k elvégzéséhez megbízható adatokra van szükség, és egy projekt 
keretében jelenleg is folyamatban van az ilyen jellegű adatok gyűjtése. 

Ami az átláthatóságot és az információkhoz való hozzáférést illeti, a miniszter asszony arról 
tájékoztatott, hogy az egyes információk, a minisztérium (és a regionális hatóságok) 
határozatai, valamint a KHV-dokumentumok mind nyilvánosan elérhetők az interneten. 
Továbbá most már megfelelő jogalkotási és végrehajtási szabályok, valamint jogorvoslati és 
bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések érvényesülnek. 

12.15-kor a küldöttség Konsztantin Pencsev bolgár nemzeti ombudsmannal találkozott, aki 
rövid áttekintést nyújtott munkájáról. Számos panasz érinti a bolgár szolgáltatókat. Emellett 
egyre nő a környezetvédelmi kérdésekben benyújtott panaszok száma.  

Az ombudsman hivatala egyúttal megelőző funkciót is betölt azáltal, hogy proaktívan fellép, 
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tájékoztatást és iránymutatást nyújt, valamint vitákat szervez fontos kérdésekről (pl. 
hulladékadó és igazságügyi orvostan). Bulgáriában megfelelő törvény szabályozza a 
dokumentumokhoz, a bírósági ügyekhez és az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférést, a 
polgárok pedig egyre inkább tisztában vannak jogaikkal. 

A Rila-hegységhez vezető úton a küldöttség számára a BSPB/Birdlife Bulgaria madárvédelmi 
szervezet képviseletében Ireena Mateeva tartott tájékoztatást a védett madarak vándorlási 
útvonalára tervezett, illetve már létező szélerőműparkokkal kapcsolatos helyzetről, különös 
tekintettel a Fekete-tenger partvidékén elterülő Kaliakrára és Kamcsijára. Mateeva asszony 
képeket is mutatott olyan madarakról, amelyek pusztulását a szélerőművek lapátjai okozták, 
majd kifejtette, hogy továbbra sem átlátható a Natura 2000 területeknek és a különleges 
madárvédelmi területeknek a madárvédelmi irányelv alapján történő kijelölése.  

A regionális székhelyen, Kjusztendilben, a küldöttség találkozott Ljubomir Ancsevvel, 
Kjusztendil régió regionális kormányzójával, Sacso Ivanovval, Szepareva Banja 
polgármesterével, továbbá a város, a Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
valamint a Nemzeti Építésfelügyelet Regionális Igazgatóságának tisztviselőivel. 

A polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idegenforgalmi infrastrukturális projektek 
egy (már meglévő) bekötőutat és egy drótkötélpályás felvonót érintenek a Rilai Nemzeti 
Parkban. Elképzelhető, hogy a projekt első fázisa kedvezőtlenül hatott a környezetre, a 
második fázis azonban a megszabott határokon belül maradt. A drótkötélpályás felvonó 
környezetbarát. A fenntartható fejlődést ugyanis kezdettől fogva célul tűzték ki.  

A projektekbe a helyi lakosságot is bevonták, többségük pedig azok mellett voksolt. A 
hatóságok természetvédelmi szervezetekkel is kapcsolatban állnak, jóllehet csak a pozitív 
hozzáállásúakkal, mivel akadnak negatívan vélekedők is. Emellett kapcsolattartás folyik a 
rendőrséggel és a parkhatósággal is. A tavakhoz vezető gépjárműforgalmat leállították. 

Idegenforgalmi projektek megvalósítása érdekben a város fejlesztőkkel működik együtt egy 
állami és magánszféra közötti partnerség keretében. Nagyobb projekteket is kilátásba 
helyeztek. 

Az elnök arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság még dolgozik a petíciókban 
elhangzott állítások kivizsgálásán. A polgármester elmondta, hogy nincs tisztában a Bizottság 
álláspontjával, a projektek azonban mind összhangban állnak a bolgár törvényekkel. 

A Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyik képviselője kifejtette, hogy a 
minisztérium szerint a rilai projektek teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. 
Számos új tervet alkottak a drótkötélpálya alsóbb szakaszainak fejlesztésére, továbbá a 
turisták kezelésére és az erdők újratelepítésére is született terv. Ezeket a továbbiakban teljes 
körű KHV-nak vetik alá. 

A küldöttség rámutatott arra, hogy az uniós jogot megfelelően kell végrehajtani, a bolgár 
hatóságoknak pedig átláthatóságot kell biztosítaniuk az állami szervek egyes projektekben –
így például a rilai projektben – vállalt gazdasági közreműködését illetően. Továbbá 
gondoskodniuk kell a természet és a gazdaság jobb egyensúlyáról. A jelen lévő hatóságoknak 
nem szabad ellenségként kezelniük a petíciók benyújtóit és a nem kormányzati szervezeteket, 
hanem azokkal konstruktív együttműködést kell folytatniuk.
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A találkozó után a küldöttség a petíciók benyújtóival találkozott, akik naprakész 
tájékoztatással szolgáltak. A petíciók benyújtói szerint a drótkötélpályás felvonót úgy 
építették meg, hogy a KHV érvényességi ideje már lejárt, ezért új KHV-t kellett volna 
végezni. A felvonót igénybe vevő turisták (akár napi 3000) komoly hatást gyakorolnak a tó 
környezetére, a helyszínre érkező gépkocsik és látogatók száma pedig messze meghaladja a 
helyi ökoszisztéma idegenforgalmi kapacitását.    

Sípályát is építettek, amihez mintegy 5 hektárnyi területet taroltak le. A petíció benyújtói attól 
tartanak, hogy a felvonó és a sípálya megépítése nagyobb léptékű projektek, így például 
hotelek és további sípályák előfutárai; ezeket részenként valósítanák meg (szalámi-taktika) az 
erdős területeken, amelyekre a fejlesztők a bolgár állami erdészeti hivatallal létrejött 
területcsere-ügyletek útján tesznek szert. Ezen ügyletek keretében a befektetők akár a piaci 
árnál tízszer olcsóbban is vásárolhatnak földterületet. Azt állítják, hogy az ilyen ügyletek 
jogszerűtlen állami támogatásnak minősülnek, és erről tájékoztatták is a Versenypolitikai 
Főigazgatóságot. 

A petíció benyújtói a Bizottság sürgős fellépését kérték annak érdekében, hogy megfékezzék 
a felvonóhoz kapcsolódó projekt környezeti hatásait, valamint biztosítsák az uniós jog teljes 
körű tiszteletben tartását. Nem szabadna engedni, hogy a Rilai Nemzeti Parkban az új 
sífelvonók engedélyezése terén a továbbiakban is megsértsék az uniós jogszabályokat.

A küldöttség ezután meglátogatta a drótkötélpályás felvonó alsóbb állomását, ahol nagy 
számban tüntettek a felvonóprojekt érdekében. A küldöttségnek az volt a határozott 
benyomása, hogy a tüntetést a projektgazdák hívták életre, vélhetően a helyi hatóságokkal 
karöltve, amelyekkel egy köz- és magánszféra közötti partnerség keretében együttműködtek. 
A projektgazdát a polgármester is elkísérte, amikor küldöttségünkkel találkozott.

A projektgazda képviselői arra invitálták a küldöttség tagjait, hogy próbálják ki a felvonót.  
Azonban tekintettel a projekt jogszerűtlenségére vonatkozó állításokra, a küldöttség ennek 
elutasítása mellett döntött, hogy egyik féllel szemben se tűnjön részrehajlónak a szóban forgó 
kérdésben. A projektgazda képviselői megpróbáltak beszélgetést kezdeményezni a sajtó 
jelenlétében, az elnök azonban világossá tette, hogy a küldöttség nem kíván helyi politikai 
ügyekbe bonyolódni. Célja, hogy meghallgassa a feleket, valamint a petíció benyújtóival és az 
érintett hatóságokkal meg is vitassa a petíciók tárgyát képező kérdéseket.

Július 1.

Látogatás a Rodope-hegységben elterülő Szmoljan régióban, hogy a Perelik-csúcson 
találkozzanak a petíciók benyújtóival. Sajnos az esős és ködös időjárás miatt a küldöttség nem 
tudta alaposan szemügyre venni a területet. 

A petíciók benyújtói azt állították, hogy a pereliki helyszínen álló kunyhó/lak megépítése 
illegálisan történt, és fákat, illetve cserjéket (Juniperus communis) vágtak ki és pusztítottak el 
annak érdekében, hogy a terepet előkészítsék a pereliki turisztikai és sportközpont sípályái és 
egyéb idegenforgalmi létesítményei számára. Állításuk szerint a fejlesztők csereügyletek útján 
jutottak földterületekhez. 

A helyszínen jazzfesztivált is rendeztek, ami ártalmas hatást gyakorolt a természetre, és nem 
állt összhangban a Natura 2000 hálózatra vonatkozó szabályokkal. Arra is rámutattak, hogy 
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noha a tulajdonos állítása szerint a lakot kizárólag tárolási célokra építették és használják, azt 
a magazinokban és az interneten mégis teljesen bútorozott természetbarát pihenőházként 
hirdetik.  

A területen tett látogatás után a küldöttség Szmoljan városába utazott, hogy találkozzon 
Sztefan Sztajkovval, Szmoljan régió regionális kormányzójával, illetve Dora Jankovával, 
Szmoljan polgármesterével. A városban a küldöttséget egy tüntetés fogadta, amelynek 
keretében a pereliki fejlesztéseket támogatók nyilvánították ki véleményüket. A küldöttségnek 
ismételten olyan érzése támadt, hogy a tüntetést megrendezték, mégpedig vélhetően a projekt 
fejlesztői. 

A kormányzó felvázolta a pereliki helyzetet, valamint hangsúlyozta, hogy a szmoljani 
regionális és helyi hatóságok teljes mértékben tiszteletben tartják az uniós és a bolgár jogot. 
Jankova asszony, Szmoljan polgármestere kifejtette, hogy a 2000. évi területrendezési terv 
csupán egy olyan bekötőutat foglalt magában, amely a helyszínre vezetett. Az előző 
kormányzat által elfogadott KHV-t elvégezték, 2001-ben pedig nyilvános konzultációt 
tartottak. A turisztikai központot lehetőségként számba vették. Bulgária csatlakozását 
követően egy szűkebb tervre tettek javaslatot. Az új terveknek összhangban kell állniuk a 
Natura 2000 hálózatra vonatkozó előírásokkal.

Pillanatnyilag nem tervezik a pereliki turisztikai és sportközpont megépítését. Az ideiglenes 
építkezésekre (jazzfesztivál) és a kunyhó megépítésére kiadott engedélyek rendelkezésre 
állnak. A kunyhót felszerelések tárolására használják. Olyan végzés van hatályban, amelynek 
értelmében minden további építkezés tilos Perelik területén. A nem kormányzati szervezetek 
által benyújtott panaszokat jelenleg a közigazgatási bíróság vizsgálja.  

A környezetvédelmi jogszabályokat tiszteletben tartják, és Perelik nem képezi politikai 
konfliktusok tárgyát. A Natura 2000 hálózatra vonatkozó szabályozás nem minden 
szempontból korlátozó jellegű, ezért a gazdasági tevékenységek és a természet közötti 
egyensúlyra kell törekedni. A fejlesztésre vonatkozóan nincsenek konkrét tervek, inkább csak 
ötletszintű elképzelések. A jazzfesztivál nem okozott kárt. A borókacserjéket mezőgazdasági 
és uniós szubvenciós okokból vágták ki. Ami a helyszíni fák állítólagos illegális kivágását 
illeti, a polgármester kifejtette, hogy a kérdés nem a települési hatóságok, hanem az erdészeti 
hivatal hatáskörét képezi. Egyúttal azt állította, hogy a fák kivágására a KAP-támogatások 
(állatok legeltetése) elnyeréséhez is szükség van.  

A petíciók benyújtói és a hatóságok közötti kapcsolattartást illetően a polgármester kifejtette, 
hogy a petíciót benyújtó kulcsszemély nem szmoljani lakos, és panaszával sosem fordult a 
helyi hatóságokhoz. Az elnök rámutatott arra, hogy a petíció benyújtójának nem kell 
kötelezően az adott területen élnie, illetve hogy fontos a kapcsolattartás és a bizalom 
kiépítése. 

Az elnök ismételten megjegyezte, hogy az Aarhusi Egyezmény értelmében a petíciók 
benyújtói számára hozzáférést kell biztosítani minden olyan dokumentumhoz, amely 
Perelikhez kapcsolódik, és hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát. A polgármester 
biztosította arról, hogy minden információ elérhető lesz. 

A szót ezután átadták a pereliki kunyhó tulajdonosának. Az elnök elutasította a kérdés 
megvitatását, mivel a küldöttség nem kívánt helyi politikai ügyekbe bonyolódni, feladata 



DT\883103HU.doc 7/9 PE472.288v03-00

HU

pedig egyébként is arra irányul, hogy elbeszélgessen a hatóságokkal és a petíciók 
benyújtóival. 

Július 2.

Visszatérés Szófiába és látogatás a szuhodoli hulladéklerakóban, ahol a küldöttséget a 
petíciókat benyújtók és a lakosok mintegy 40 fős csoportja várta. A területet javarészt 
befedték, egyik része azonban még hulladéklerakóként működött.  

A küldöttséget meghívták a hulladékválogató létesítménybe, amelyet a jelek szerint külön erre 
az alkalomra hoztak rendbe. A dolgozók a hulladékot válogatták, kézzel emelve le a 
futószalagról a papírt és a műanyagokat. Nem viseltek sem kesztyűt, sem pedig szájmaszkot. 
Az intézmény igazgatója szerint a létesítményben csak Szófiából érkező háztartási hulladék 
szétválogatása folyik, a szabályoknak megfelelően. A petíciók benyújtói szerint a 
hulladékválogató létesítményben tett látogatást csak a küldöttség megtévesztése érdekében 
javasolták, maga a létesítmény pedig túlságosan kicsi ahhoz, hogy kezelni tudja a beérkező 
napi hulladékmennyiséget, amelyet rendszerint közvetlenül a hulladéklerakóban helyeznek el, 
előválogatás nélkül.     

Általános észrevételek 

A látogatás során a küldöttség számára feltűnt a hatóságok és a petíciók benyújtói közötti 
kommunikáció nyilvánvaló hiánya. Általában véve a hatóságok azt állították, hogy a tervek és 
intézkedések teljes mértékben összhangban állnak a bolgár és az uniós joggal, míg a petíciók 
benyújtói épp ellenkező álláspontra helyezkedtek. A küldöttség azt is megjegyezte, hogy Rila 
és Perelik esetében is megfigyelhető volt, hogy a helyszíni tényállás nagyban eltért attól a 
helyzettől, amelyet a hatóságokkal rendezett találkozókon számukra felvázoltak.

Úgy tűnt, hogy a hatóságok gyakran nem tekintik érdemi partnernek a petíciók benyújtóit 
és/vagy a nem kormányzati szervezeteket, különösen olyan esetekben, amikor azok nem a 
régióból érkeznek, és a jelek szerint gyakran nincs hajlandóság a párbeszédre. 

A petíciók benyújtói és a nem kormányzati szervezetek összességében tájékozottnak és 
felkészültnek bizonyultak. Érveiket világosan közvetítették, állításaik alátámasztására pedig 
tényekkel, adatokkal és dokumentációval is szolgáltak.  

A petíciók benyújtói/nem kormányzati szervezetek egyúttal többször is kifejezték 
bizalmatlanságukat a hatóságok, így többek között a bíróságok iránt. Ez megmagyarázhatja, 
miért döntöttek úgy, hogy panaszukkal közvetlenül az európai intézményekhez fordulnak, azt 
remélve és várva, hogy „Európa” beavatkozása megzabolázhatja a hatóságokat.

Egyes panaszosok frusztráltan és csalódottan nyugtázták, hogy „Európa” nem váltotta be a 
hozzá fűzött hatalmas reményeket. A küldöttség kifejtette, hogy az uniós jogot a nemzeti 
kormányoknak kell végrehajtaniuk és alkalmazniuk, és „Európa” nem egy 
megrendszabályozásra szolgáló intézmény, amelyhez a problémák vagy potenciálisan 
ártalmas helyzetek azonnali megoldása érdekében fordulhatnak.

Az egyes kérdésekkel először helyi, regionális, illetve nemzeti politikai és közigazgatási 
szinten kell foglalkozni, a hatóságok és a polgárok/nem kormányzati szervezetek közötti 
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párbeszéd és együttműködés, illetve jogi lépések útján.

A petíciók benyújtói gyakran kifogásolták a hatóságok és a projektgazdák/fejlesztők között 
fennálló homályos és véleményük szerint túlságosan is szívélyes viszonyt. A küldöttségnek az 
volt a benyomása, hogy a rilai projekt esetében is ez a helyzet áll fenn: nyilatkozataikból és 
viselkedésükből ítélve szinte teljesen harmonikusnak tűnt a polgármester és a projektgazda 
kapcsolata. 

Felhívták a figyelmünket arra, hogy a döntéshozatal sok esetben nem volt átlátható, a 
lakosságnak pedig nem nyújtottak világos tájékoztatást. Ennek iskolapéldája a szuhodoli terv, 
amely továbbra sem világos a petíciók benyújtói és a lakosok számára.

A polgárok nem kellően tájékozottak az információkhoz és a dokumentumokhoz való 
hozzáférésről. Az érintett szereplők a jelek szerint ismerték az Aarhusi Egyezményt, azonban 
nem voltak tisztában azzal, hogy az milyen jogokat biztosít számukra, illetve hogy arra mikor 
és milyen formában lehet hivatkozni.

Ajánlások

A Petíciós Bizottság:

Felkéri a Bizottságot, hogy számoljon be a hulladékgazdálkodás, valamint a madárvédelmi és 
élőhelyvédelmi irányelvek (Natura 2000) tárgyában benyújtott petíciókhoz kapcsolódó 
legújabb bulgáriai fejleményekről.

Sürgeti a Bizottságot, hogy kísérje szoros figyelemmel a hulladékgazdálkodásról és az 
infrastrukturális fejlesztésekről szóló uniós jogszabályok bulgáriai alkalmazását.

Felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt a bolgár hatóságokkal, illetve nyújtson számukra 
útmutatást annak biztosítása érdekében, hogy lehetővé váljon az információkhoz és 
dokumentumokhoz való teljes körű hozzáférés, illetve hogy a polgárokat tájékoztassák a 
nyilvános konzultáció/lakossági részvétel és a panasztétel lehetőségeiről és eljárásairól. 

Javasolja a Bizottság számára, hogy nyújtson iránymutatást a nemzeti és regionális 
tisztviselők számára azzal kapcsolatban, hogy miként folytassák le olyan nagyléptékű 
projektek engedélyezési eljárásait, amelyek esetében KHV elvégzésére és a Natura 2000 
hálózatra vonatkozó szabályok figyelembevételére is szükség van.

A kormányzat minden szintjén arra sürgeti a bolgár hatóságokat, hogy aktívabban és 
átláthatóbb módon vonják be a polgárokat, a nem kormányzati szervezeteket – ideértve az 
általuk „negatívnak” ítélt nem kormányzati szervezeteket is – és a civil társadalom egyéb 
képviselőit a döntéshozatali folyamatba, mivel e polgárok és szervezetek általában 
kifejezetten motiváltak és tájékozottak, és kedvező hozzájárulást tehetnek.

Sürgeti a bolgár politikai és közigazgatási hatóságokat annak biztosítására, hogy teljes körű 
átláthatóság és elszámoltathatóság jellemezze a projektek megvalósítására létrehozott, állami 
és magánszféra közötti partnerségeket.

Sürgeti a petíciók benyújtóit, a természetvédelmi szervezeteket és az érdekelt polgárokat, 
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hogy aktívan törekedjenek a hatóságokkal való kapcsolatfelvételre már a legalacsonyabb 
közigazgatási és politikai szintektől kezdve a kommunikáció és a bizalom növelése 
érdekében, egy konstruktív párbeszéd elindításának céljából.


