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Faktų nustatymo vizito į Bulgariją tikslas buvo susitikti su peticijų pateikėjais ir vietos, 
regiono ir nacionalinės valdžios institucijomis, siekiant geriau įvertinti įvairius aspektus, 
susijusius su tariamais ES teisės, visų pirma Buveinių (tinklas „Natura 2000“) ir Paukščių 
direktyvų, pažeidimais.

Delegacijos nariai: Margrete Auken (delegacijos pirmininkė) ir Victor Boştinaru, atitinkamai 
Verts/ALE ir S&D frakcijų koordinatoriai.

Ex officio nariai: Mariya Nedelcheva (PPE) ir Iliana Malinova Iotova (S&D).

Birželio 29 d.

Birželio 29 d. Peticijų komiteto (PETI) sekretoriato administratorius Sofijos informacijos 
biure susitiko su Balkanų laukinės gamtos organizacijos nariu Andrejumi Kovatchevu. 
Peticijos pateikėjas pateikė papildomos informacijos apie savo peticiją, taip pat apie Vajos 
upės valymą ir pokyčius.

Birželio 30 d.

9.00 val. delegacija susitiko su Sofijos miesto mere Yordanka Fandukova ir merės 
pavaduotoja, atsakinga už aplinkos klausimus, Maria Boyadjiska ir, dalyvaujant Suhodol
piliečių asociacijos nariams, aptarė Suhodol sąvartyno klausimą.

Prieš susitikimą delegacijos nariai kalbėjosi su peticijų pateikėjais ir gyventojais ir pažadėjo, 
kad delegacija vyks į Suhodol sąvartyną.

Susitikime Y. Fandukova teigė, kad Sofijos valdžios institucijos ėmėsi veiksmų Suhodol
klausimui išspręsti. Šis sąvartynas bus pripildytas, uždarytas ir žala ištaisyta. Naudojami 
atliekų valymo įrenginiai, taip pat sąvartyno dujoms surinkti skirta įranga. Integruotas 
leidimas išduotas remiantis PAV, ir sąvartynas atitinka visus ES Atliekų tvarkymo direktyvos 
reikalavimus. Buvo atlikti gamtiniai tyrimai, kurių rezultatai parodė, kad pavojaus, jog 
požeminiai vandenys gali būti užteršti, nėra.

Suhodol asociacijos atstovas teigė, kad sąvartyno pajėgumai išseko dar 2005 m. ir kad 
sąvartynas turėjo būti uždarytas prieš daugelį metų. Ši vieta kelia pavojų aplinkai ir 
visuomenės sveikatos problemų. Nebuvo nustatyta buferinių zonų, be to, kyla pavojus, kad po 
sąvartynu esantis mineralinis vanduo gali būti teršiamas. Sąvartyne buvo toksinių dūmų.

Merės pavaduotoja M. Boyadjiska paaiškino, kad sąvartyną griežtai tikrina akredituotos 
įmonės, kurios nuolat ima oro, vandens ir požeminio vandens mėginius. Atliekų tvarkymo 
ataskaitos teikiamos nuo 2009 m., taip pat atliekamas pirminis atliekų valymas. Oro kokybė 
Suhodol pagėrėjo. Buvo patvirtinta integruota atliekų programa ir ES finansuojama žalos 
ištaisymo programa. Be to, merė pranešė, kad padėtį stebi Aplinkos komitetas ir kad 
surengtos keturios viešos konsultacijos. Be to, kalbėjo trečiosios šalies atstovas. Delegacijai 
nebuvo pranešta apie jo dalyvavimą, taip pat nebuvo aišku, kam jis atstovavo.

10.00 val. delegacija susitiko su Bulgarijos parlamento Peticijų komiteto pirmininku Yordanu 
Bakalovu. Y. Bakalov apibūdino savo komiteto, kuris per metus gauna apie 2 000 peticijų ir 
pranešimų, darbą. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad reikia stiprinti administracinius gebėjimus ir 
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kad Bulgarija vis dar kuria demokratiją. Daug problemų kilo dėl to, kad trūksta peticijų 
pateikėjų, valdžios institucijų ir priežiūros institucijų bendravimo.

11.00 val. delegacija susitiko su aplinkos ir vandens ministre Nona Karodjova, kuri tvirtino, 
kad veiksmų pagal naujus teisės aktus buvo imamasi nuo 2009 m. ir kad ministerija regiono 
valdžios institucijoms teikia išsamius nurodymus. Rezultatai gerėja.

Kalbėdama apie atliekų tvarkymą, ministrė pareiškė, kad dažnai vyrauja sindromas „tik ne 
mano kieme“. Kalbėdama apie Suhodol atvejį, ministrė tvirtino, kad pažeidimų dėl viešų 
konsultacijų padaryta nebuvo. Suhodol peticija buvo susijusi su techniniais formalumais ir 
sprendžiant klausimą pasitelkta politika. Visos priemonės ir veiksmai dėl Suhodol teisėti ir 
bus įgyvendinta žalos ištaisymo programa.

Kalbėdama apie Rilą, ministrė priminė, kad projektą pradėta įgyvendinti 1995 m. Tuo metu 
PAV buvo atliktas ir pradinio projekto pakeitimų padaryta nebuvo. Imtasi priemonių, siekiant 
apriboti į teritoriją įvažiuojančių automobilių skaičių.

Vėjo jėgainių parkų projektams taikomos įgyvendinimo taisyklės labai varžančios. Kol kas 
bendras vėjo jėgainių parkų poveikis nebuvo pakankamai ištirtas, ir, jei šie parkai būtų 
pastatyti netinkamoje vietoje, jie galėtų būti nesuderinami su gamta. Vėjo jėgainių parkai 
statomi tik tose teritorijose, kuriose poveikis gamtai priimtinas, ir draudžiama juos statyti 
labai pažeidžiamose teritorijose.

Dėl „Natura 2000“ tinklo pažymėtina, kad Bulgarijoje daugiausia jam priskirtų teritorijų. Dėl 
specialios apsaugos ekonominė veikla šiose teritorijose apribota. Projektai uždrausti 
svarbiausiose teritorijose, pvz., Kaliakroje ir Iraklyje. Poveikio aplinkai vertinimui atlikti 
reikėjo patikimų duomenų ir buvo vykdomas šių duomenų rinkimo projektas.

Dėl skaidrumo ir galimybės susipažinti su informacija ministrė pranešė, kad visa informacija 
ir ministerijos (ir regiono valdžios institucijų) priimti sprendimai, taip pat PAV dokumentai 
skelbiami internete. Šiuo metu buvo taikomos tinkamos teisės normos ir įgyvendinimo 
taisyklės, taip pat su apeliacijomis ir teismo procesu susijusios nuostatos.

12.15 val. delegacija susitiko su Bulgarijos nacionaliniu ombudsmenu Konstantinu Penchevu, 
jis trumpai apžvelgė savo darbą. Daug skundų pateikta dėl Bulgarijos paslaugų teikėjų. 
Daugėja su aplinkos klausimais susijusių skundų.

Ombudsmeno tarnyba, aktyviai dirbdama, teikdama informaciją ir patarimus, taip pat 
rengdama diskusijas svarbiais klausimais (pvz., mokesčių už atliekas ir teismo medicinos), 
atlieka ir prevencinės institucijos vaidmenį. Bulgarija turi tinkamą teisės aktą dėl galimybės 
susipažinti su dokumentais, teismo bylomis ir teismų praktika, o visuomenė vis geriau 
informuojama apie savo teises.

Pakeliui į Rilos kalno teritoriją Bulgarijos paukščių apsaugos organizacijos narė Ireena 
Mateeva delegacijai glaustai papasakojo apie padėtį, susijusią su esamais ir planuojamais vėjo 
jėgainių parkais saugomų paukščių migracijos kelyje, visų pirma Juodosios jūros pakrantėje 
esančioje Kaliakroje ir Kamčijoje. Be to, I. Mateeva parodė paukščių, žuvusių nuo vandens 
malūnų sparnų, nuotraukas ir paaiškino, kad vis dar neaišku, kaip priskirti teritorijas tinklui 
„Natura 2000“ ir, vadovaujantis Paukščių direktyva, specialioms apsaugos teritorijoms.
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Regiono sostinėje Kiustendile delegacija susitiko su Kiustendilo regiono gubernatoriumi 
Liubomiru Anchevu, Separava Banya savivaldybės meru Sacho Ivanovu ir savivaldybės, 
aplinkos apsaugos ir vandens regioninės inspekcijos ir nacionalinių statybų kontrolės 
regioninio padalinio pareigūnais. 

Meras pranešė, kad turizmo infrastruktūros projektai susiję su (jau esamu) privažiuojamuoju 
keliu ir lyniniu keltuvu Rilos nacionaliniame parke. Pirmuoju projekto etapu buvo galima 
pakenkti gamtai, bet antruoju etapu viskas buvo daroma pagal galiojančius reikalavimus. 
Lyninis keltuvas aplinkai nekenkia. Visada buvo siekiama, kad vystymasis būtų tvarus.

Vietos gyventojai buvo įtraukti ir dauguma jų pritarė projektams. Valdžios institucijos taip pat 
bendrauja su gamtos apsaugos organizacijomis, bet tik su teigiamai nusiteikusiomis, nes buvo 
nusiteikusių ir neigiamai. Nuolat bendraujama su policija ir parko institucijomis. Automobilių 
eismas iki ežerų sustabdytas.

Siekdami įgyvendinti turizmo projektus, savivaldybė ir projekto užsakovai dirba kartu 
sudarydami viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Numatoma įgyvendinti didesnių 
projektų.

Pirmininkė priminė, kad Europos Komisija vis dar tiria peticijose pateiktus teiginius. Meras 
pareiškė, kad jis nėra susipažinęs su Komisijos pozicija, tačiau visi projektai suderinami su
Bulgarijos teise.

Aplinkos apsaugos ir vandens regioninės inspekcijos atstovas paaiškino, kad, anot 
ministerijos, Riloje įgyvendinami projektai atitinka visus reikalavimus. Numatyta naujų planų 
statyti žemesnę lyninio keltuvo dalį, taip pat turizmo valdymo ir miško atkūrimo planas. 
Šiems planams bus taikomas visapusiškas PAV.

Delegacija pažymėjo, kad ES teisė turi būti įgyvendinama tinkamai ir kad Bulgarijos valdžios 
institucijos turėtų veikti skaidriai ekonominiu požiūriu įtraukdamos viešąsias įstaigas į tokius 
projektus, koks vykdomas Riloje. Be to, šios valdžios institucijos turėtų užtikrinti geresnę 
gamtos ir ekonomikos pusiausvyrą. Dabartinės valdžios institucijos peticijų pateikėjų ir NVO 
neturėtų laikyti priešais, bet turėtų kartu su jais konstruktyviai dirbti.

Po šio susitikimo delegacija susitiko su peticijų pateikėjais, kurie pateikė naujesnės 
informacijos. Anot peticijų pateikėjų, lyninis keltuvas buvo pastatytas, kai PAV jau 
nebegaliojo, todėl reikėjo pastatyti naują keltuvą. Ežero teritorijoje keltuvu besinaudojantys 
turistai (iki 3 000 per dieną) daro didžiulį poveikį aplinkai, o į teritoriją įvažiuojančių 
automobilių ir ateinančių žmonių skaičius gerokai viršijo vietos ekosistemos turizmo 
pajėgumus.

Įrengta slidinėjimo trasa, dėl kurios iškirsta apie penkis hektarus teritorijos. Peticijų pateikėjai 
bijo, kad, įrengus keltuvą ir slidinėjimo trasą, bus pradėti vykdyti didesni projektai, įskaitant 
viešbučius ar daugiau slidinėjimo trasų, kurie bus įgyvendinami dalimis („saliamio taktika“) 
miško teritorijoje, kurią projekto užsakovai įsigijo vykdydami žemės mainų sandorius su 
Valstybine miškų tarnyba. Vykdydami šiuos sandorius investuotojai žemės įsigyja už dešimt 
kartų mažesnę nei rinkos kainą. Peticijų pateikėjai tvirtino, kad šie sandoriai prilygsta 
neteisėtai valstybės pagalbai, ir apie tai pranešė Konkurencijos generaliniam direktoratui.
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Peticijų pateikėjai ragino Komisiją nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sustabdyti keltuvų 
projekto poveikį aplinkai ir užtikrinti visišką atitiktį ES teisės aktams. Neturėtų būti 
sudaromos galimybės toliau pažeisti ES teisę, susijusią su leidimų išdavimu naujai slidinėjimo 
keltuvų įrangai Rilos nacionaliniame parke.

Tada delegacija aplankė žemesnę lyninio keltuvo stotį, kurioje daug žmonių dalyvavo 
demonstracijoje už keltuvo projektą. Delegacijai susidarė stiprus įspūdis, kad demonstraciją 
surengė projekto užsakovai, galbūt bendradarbiaudami su vietos valdžios institucijomis, su 
kuriomis jie kartu dirbo sudarę viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Kai susitiko su 
delegacija, meras buvo kartu su projekto užsakovu.

Projekto užsakovo atstovai kvietė delegaciją pasivažinėti keltuvu. Atsižvelgdama į 
tvirtinimus, kad projektas gali būti neteisėtas, delegacija nusprendė atsisakyti, kad spręsdama 
šį klausimą ji nebūtų laikoma šališka ir remiančia vieną ar kitą poziciją. Užsakovo atstovai 
bandė pradėti diskusijas prieš žiniasklaidą, bet pirmininkė aiškiai nurodė, kad delegacija 
nesikiš į vietos politikos klausimus. Ji siekė išklausyti peticijų pateikėjus ir atitinkamas 
valdžios institucijas ir su jomis pasikalbėti peticijų klausimu.

Liepos 1 d.

Kelionė į Rodopų kalnuose esantį Smoliano regioną, siekiant Pereliko viršūnėje susitikti su 
peticijų pateikėjais. Deja, dėl lietaus ir rūko delegacijai nepavyko tinkamai apžiūrėti 
teritorijos.

Peticijų pateikėjai tvirtino, kad Pereliko teritorijoje trobelė (namelis) pastatyta neteisėtai ir 
kad buvo iškirsti ir sunaikinti medžiai ir krūmai (paprastojo kadagio), siekiant žemę paruošti 
slidinėjimo trasoms ir kitai turizmo įrangai, reikalingai Pereliko sporto ir turizmo centrui. 
Pasak peticijų pateikėjų, projekto užsakovas žemę įsigijo vykdydamas žemės mainų 
sandorius.

Be to, ši teritorija naudojama džiazo festivaliams, kurie daro žalingą poveikį gamtai ir yra 
nesuderinami su tinklo „Natura 2000“ taisyklėmis, rengti. Peticijų pateikėjai taip pat 
pažymėjo, kad priešingai, nei tvirtina savininkas, namelis pastatytas ir naudojamas tik 
sandėliavimo tikslais, visiškai atnaujintas, jis, kaip ekologiškas namelis, buvo reklamuojamas 
žurnaluose ir internete.

Aplankiusi šią teritoriją delegacija vyko į Smolianą susitikti su Smoliano regiono 
gubernatoriumi Stefanu Staykovu ir Smoliano mere Dora Yankova. Delegaciją pasitiko 
Pereliko plėtros rėmėjų demonstracija. Delegacija vėl susidarė įspūdį, kad demonstraciją 
tikriausiai surengė projekto rengėjas.

Gubernatorius paaiškino Pereliko padėtį ir pabrėžė, kad Smoliano regiono ir vietos valdžios 
institucijos visiškai laikosi ES ir Bulgarijos teisės nuostatų. Smoliano merė D. Yankova
paaiškino, kad į 2000 m. teritorijų planavimo planą įtrauktas tik vienas privažiuojamasis 
kelias iki teritorijos. Ankstesnės vyriausybės patvirtintas PAV atliktas, o viešos konsultacijos 
surengtos 2001 m. Buvo svarstoma galimybė pastatyti turizmo centrą. Bulgarijai įstojus į ES, 
buvo pasiūlytas mažesnio užmojo planas. Nauji planai turi būti suderinami su tinklo „Natura 
2000“ taisyklėmis.
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Šiuo metu planų statyti Pereliko sporto ir turizmo centrą nėra. Leidimas laikinoms statyboms 
(džiazo festivaliui) ir leidimas statyti namelį išduoti. Namelio paskirtis – laikyti įrangą. 
Išduotas nurodymas, kuriuo Perelike draudžiama vykdyti kitus statybos darbus. Šiuo metu 
NVO skundai svarstomi administraciniame teisme.

Aplinkos teisės aktų laikomasi ir dėl Pereliko nekyla joks politinis konfliktas. Tinklo „Natura 
2000“ nuostatos nėra visiškai ribojamojo pobūdžio, ir reikėtų surasti verslo ir gamtos 
pusiausvyrą. Konkrečių planų nėra, tik abstrakčios plėtros idėjos. Rengiant džiazo festivalį 
nedaroma jokios žalos. Kadagio krūmai iškirsti žemės ūkio tikslais ir gavus ES subsidijas. 
Kalbėdama apie tariamą neteisėtą medžių kirtimą šioje vietovėje, merė tvirtino, kad vietos 
valdžios institucijos už tai nėra atsakingos ir kad tai yra miškininkystės tarnybos klausimas. Ji 
teigė, kad kirsti medžius būtina siekiant gauti bendros žemės ūkio politikos subsidijas 
(gyvuliams skirtas žemės želdinimas).

Merė, kalbėdama apie peticijų pateikėjų ir valdžios institucijų bendravimą, tvirtino, kad 
pagrindinis peticijos pateikėjas negyvena Smoliano regione ir į savivaldybę niekada nebuvo 
atvykęs. Pirmininkė pažymėjo, kad nereikalaujama, jog peticijos pateikėjas gyventų šioje 
teritorijoje, ir kad svarbu palaikyti bendravimą ir kurti pasitikėjimą.

Pirmininkė pakartojo, kad pagal Orhuso konvenciją peticijų pateikėjams turėtų būti leista 
susipažinti su visais su Pereliku susijusiais dokumentais, ir pabrėžė bendravimo svarbą. Merė 
užtikrino, kad bus galima susipažinti su visa informacija.

Tada žodis buvo suteiktas Pereliko namelio savininkui. Pirmininkė atsisakė diskutuoti, kad 
delegacija neįsitrauktų į vietos politiką. Delegacijos įgaliojimai – kalbėtis su valdžios 
institucijomis ir peticijų pateikėjais.

Liepos 2 d.

Grįžimas į Sofiją ir lankymasis Suhodol sąvartyne, kuriame delegacijos laukė maždaug 
40 peticijų pateikėjų ir gyventojų grupė. Didelė sąvartyno dalis uždengta, bet vienoje jo 
pusėje pilamos atliekos.

Delegacija buvo pakviesta apžiūrėti atliekų rūšiavimo įrangos, kuri, atrodo, buvo sutvarkyta 
būtent dėl šio apsilankymo. Darbuotojai atliekas rūšiavo rankomis nuo konvejerio juostos 
rinkdami popierių ir plastiką. Jie nemūvėjo pirštinių ir nebuvo prisidengę burnų. Anot vadovo, 
laikantis taisyklių šia įranga rūšiuojamos tik Sofijos miesto buitinės atliekos. Anot peticijų 
pateikėjų, atliekų rūšiavimo įrangą buvo siūloma apžiūrėti tik todėl, kad siekta delegaciją 
apgauti, ir ši įranga buvo pernelyg maža, kad ja būtų galima tvarkyti kasdienį atliekų, kurios 
paprastai nerūšiuotos pilamos tiesiai į sąvartyną, kiekį.

Bendrosios pastabos 

Per vizitą delegacija pažymėjo, kad akivaizdžiai trūksta valdžios institucijų ir peticijų 
pateikėjų bendravimo. Apskritai valdžios institucijų atstovai tvirtino, kad planai ir veiksmai 
visiškai atitinka Bulgarijos ir ES teisės aktus, o peticijų pateikėjai tvirtino priešingai.
Delegacija pažymėjo, kad ir Rilos, ir Pereliko atveju tikroji padėtis vietoje labai skyrėsi nuo 
susitikimuose su valdžios institucijomis apibūdintos padėties.
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Atrodo, kad valdžios institucijos neatsižvelgia į peticijų pateikėjų ir (arba) atitinkamų NVO 
atstovų, ypač tais atvejais, kai jie yra iš kito regiono, reikalavimus. Taip pat atrodo, kad 
valdžios institucijoms trūksta noro pradėti dialogą. 

Apskritai peticijų pateikėjai ir NVO atstovai turėjo daug žinių ir buvo gerai pasirengę. Savo 
argumentus jie išdėstė aiškiai ir pateikė faktų, duomenų ir dokumentų, kad pagrįstų savo 
tvirtinimus.

Be to, peticijų pateikėjai ir NVO atstovai dažnai išreiškė savo nepasitikėjimą valdžios 
institucijomis, įskaitant teismus. Tai galėtų paaiškinti, kodėl jie nusprendė tiesiogiai kreiptis į 
ES institucijas, tikėdamiesi ir vildamiesi, kad Europa imsis veiksmų, kurie valdžios 
institucijoms turės drausminamąjį poveikį.

Kai kurie peticijų pateikėjai buvo nepatenkinti ir nusivylę matydami, kad didelės jų viltys, 
kurias jie dėjo į Europą, nepateisintos. Delegacija paaiškino, kad ES teisę turi taikyti ir 
įgyvendinti nacionalinės vyriausybės ir kad Europa nėra viešosios tvarkos palaikymo 
organizacija, kurią galima kviestis nedelsiant spręsti problemas ar galbūt neteisėtai padėčiai 
pašalinti.

Pirmiausia problemas reikia spręsti vietos, regionų ar nacionaliniu politiniu ir administraciniu 
lygmenimis vedant valdžios institucijų ir piliečių ir (arba) NVO dialogą, jiems 
bendradarbiaujant ar imantis teisinių veiksmų.

Peticijų pateikėjai dažnai skundėsi dėl neskaidrumo ir, jų nuomone, pernelyg draugiškų 
valdžios institucijų ir projekto rengėjų ir (arba) užsakovų santykių. Delegacijai susidarė 
įspūdis, kad taip buvo Riloje, kurioje, sprendžiant iš mero ir projekto užsakovo pareiškimų ir 
elgesio, atrodė, kad šie asmenys bendravo beveik be jokių kliūčių.

Pažymėta, kad daugeliu atvejų skaidrumo trūksta priimant sprendimus ir visuomenei teikiant 
aiškią informaciją. Kalbama apie Suhodol planą, kuris peticijų pateikėjams ir gyventojams vis 
dar nėra aiškus.

Trūksta žinių apie galimybę susipažinti su informacija ir dokumentais. Atrodė, kad atstovai 
žino apie Orhuso konvenciją, tačiau ne apie teises, kurios ja suteikiamos, ir ne apie tai, kada ir 
kaip šia konvencija galima pasinaudoti.

Rekomendacijos

Peticijų komitetas:

prašo Komisijos pateikti ataskaitą dėl naujausios informacijos apie peticijas, susijusias su 
atliekų tvarkymu ir Paukščių ir Buveinių direktyvomis (tinklas „Natura 2000“) Bulgarijoje;

primygtinai ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip Bulgarijoje taikoma su atliekų tvarkymu ir 
infrastruktūros plėtra susijusi ES teisė;

prašo Komisijos dirbti kartu su Bulgarijos valdžios institucijomis ir joms padėti užtikrinti 
teisę susipažinti su visa informacija ir dokumentais ir tai, kad piliečiai būtų informuoti apie su 
viešomis konsultacijomis ir (arba) visuomenės dalyvavimu ir skundais susijusias galimybes ir 
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procedūras;

siūlo Komisijai nacionaliniams ir regionų pareigūnams pateikti gaires, kaip valdyti didelių 
infrastruktūros projektų, kuriuos vykdant taikomos PAV ir tinklo „Natura 2000“ taisyklės, 
leidimų išdavimo procesus;

primygtinai ragina Bulgarijos valdžios institucijas į sprendimų dėl šių projektų priėmimo 
procesą visais lygmenimis aktyviau ir skaidriau įtraukti piliečius, NVO, įskaitant NVO, kurias 
jie laiko nusiteikusias neigiamai, ir kitus pilietinės visuomenės atstovus, nes šie piliečiai ir 
organizacijos apskritai labai motyvuoti, turi daug žinių ir galėtų daryti teigiamą poveikį;

primygtinai ragina Bulgarijos politines ir administracines valdžios institucijas užtikrinti, kad 
įgyvendinant projektus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė būtų visiškai skaidri ir 
atskaitinga;

primygtinai ragina peticijų pateikėjus, gamtos apsaugos organizacijas ir suinteresuotuosius 
piliečius aktyviai siekti bendrauti su valdžios institucijomis, pradedant nuo atitinkamo 
žemiausio administracinio ir politinio lygmens, kad būtų gerinamas bendravimas ir didinamas 
pasitikėjimas, siekiant pradėti konstruktyvų dialogą.


