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Mērķis faktu noskaidrošanas apmeklējumam Bulgārijā bija tikties ar lūgumrakstu 
iesniedzējiem un vietējām, reģionālām un valsts iestādēm, lai gūtu labāku ieskatu dažādos 
aspektos par iespējamiem ES likumu pārkāpumiem, jo īpaši saistībā ar Dzīvotņu direktīvu 
(Natura 2000 tīkls) un Putnu direktīvu. 

Delegācijas locekļi: Margrete Auken (delegācijas priekšsēdētāja) un Victor Boştinaru, 
attiecīgi Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas (Verts/ALE) un Eiropas Parlamenta 
sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas (S&D) koordinatori. 

Ex officio locekļi: Mariya Nedelcheva (Eiropas Tautas partijas grupa, PPE) un Iliana 
Malinova Iotova (S&D).

29. jūnijs

Lūgumrakstu komitejas sekretariāta administrators 29. jūnijā Sofijas informācijas birojā tikās 
ar Andrey Kovatchev no Balkānu Savvaļas dabas biedrības. Lūgumraksta iesniedzējs dalījās 
papildu informācijā par savu lūgumrakstu, kā arī informācijā par Vaya upes tīrīšanu un 
pārveidošanu.

30. jūnijs

Plkst. 9.00 delegācija tikās ar Sofijas mēru Yordanka Fandukova, un mēra vietnieci vides 
jautājumos Maria Boyadjiska, lai runātu par Suhodol atkritumu izgāztuvi, piedaloties Suhodol
pilsoņu asociācijas locekļiem. 

Pirms šīs tikšanās delegācija runāja ar lūgumrakstu iesniedzējiem un iedzīvotājiem un apsolīja 
apmeklēt Suhodol atkritumu izgāztuves vietu.

Tikšanās laikā Fandukova kundze teica, ka Sofijas varas iestādes ir veikušas pasākumus 
Suhodol jautājuma atrisināšanai. Vieta tiks piepildīta, slēgta un atjaunota. Ir uzstādītas 
iekārtas atkritumu apstrādei, kā arī iekārtas atkritumu izgāztuvju gāzu savākšanai. Piešķirta arī 
integrētā atļauja, kuras pamatā ir ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), turklāt atkritumu 
izgāztuve atbilst visām ES Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas prasībām. Ir veikta 
ģeogrāfiskā analīze, kurā iegūtie rezultāti apliecināja, ka šajā vietā nepastāv gruntsūdeņu 
piesārņojuma risks.

Suhodol asociācijas pārstāvis stāstīja, ka atkritumu izgāztuves ietilpība tika sasniegta jau 
2005. gadā, tāpēc to jau pirms vairākiem gadiem vajadzēja slēgt. Šī vieta radīja kaitējumu 
videi un problēmas sabiedrības veselībai. Nav izveidotas buferzonas, un minerālūdenim zem 
atkritumu izgāztuves draud piesārņojums. Teritorijā novēroti indīgi dūmi. 

Mēra vietniece Boyadjiska kundze paskaidroja, ka teritoriju stingri pārrauga akreditēti 
uzņēmumi, kas regulāri ņem gaisa, ūdens un gruntsūdens paraugus. Kopš 2009. gada ir veikti 
ziņojumi par atkritumu apsaimniekošanu un to, ka ir notikusi atkritumu pirmapstrāde. Suhodol
gaisa kvalitāte ir uzlabojusies, un ir pieņemta integrēta atkritumu apsaimniekošanas 
programma, kā arī ES finansēta atjaunošanas programma. Pēc tam mērs informēja, ka Vides 
komiteja pārrauga situāciju, turklāt ir notikušas četras sabiedriskās apspriešanas. Runāja arī 
trešās puses pārstāvis. Delegācija nebija informēta par viņa dalību, un nebija skaidrs, ko viņš 
pārstāv.
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Plkst. 10.00 delegācija tikās ar Bulgārijas parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāju 
Yordan Bakalov. Bakalov kungs aprakstīja, kā darbojas viņa komiteja, kas gadā saņem 
apmēram 2000 lūgumrakstu un paziņojumu. Viņš uzsvēra, ka ir jāuzlabo administratīvās 
spējas, turklāt Bulgārija joprojām atrodas demokratizācijas procesā. Daudzas problēmas 
radušās, jo trūka saziņas starp lūgumrakstu iesniedzējiem, varas iestādēm un uzraudzības 
iestādēm. 

Plkst. 11.00 delegācija tikās ar vides un ūdens resursu ministri Nona Karodjova, kura 
apgalvoja, ka kopš 2009. gada tiek veikti pasākumi saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem un ka 
ministrija reģionālajām varas iestādēm ir sniegusi sīkus norādījumus. Rezultāti uzlabojās. 

Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu ministre apgalvoja, ka bieži vien parādījās NIMBY 
(Not In My Back Yard — „tikai ne manā pagalmā”) sindroms. Attiecībā uz Suhodol gadījumu 
ministre apgalvoja, ka saistībā ar sabiedrisko apspriešanu nav novēroti pārkāpumi. Suhodol
lūgumraksts bija par tehniskiem jautājumiem, un saistībā ar to tika iesaistīta politika. Visi 
līdzekļi un pasākumi attiecībā uz Suhodol bija likumīgi, un tika īstenota atjaunošanas 
programma. 

Attiecībā uz Rilu ministre atgādināja, ka projekts uzsākts jau 1995. gadā. Tajā pašā laikā tika 
veikts IVN, un sākotnējā projektā netika veiktas nekādas izmaiņas. Tika veikti pasākumi 
automašīnu skaita ierobežošanai teritorijā.

Vēja ģeneratoru parku projektu īstenošanas noteikumi bija ļoti ierobežojoši. Tomēr 
informācija par vēja ģeneratoru parku vispārējo ietekmi nebija pietiekama, turklāt nepareizi 
izvietoti vēja ģeneratoru parki var radīt kaitējumu dabai. Vēja ģeneratoru parku izvietošana 
tika atļauta teritorijās, kurās to ietekme uz dabu būtu pieļaujama, bet aizliegta ļoti jutīgās 
teritorijās. 

Attiecībā uz Natura 2000 Bulgārija bija pirmajā vietā noteikto teritoriju skaita ziņā. Īpašā 
aizsardzība šādās teritorijās radīja ekonomiskus ierobežojumus. Projekti tādās kritiskās 
teritorijās kā Kaliakra un Irakli tika aizliegti. IVN bija nepieciešami uzticami dati, tādēļ tika 
uzsākts projekts šādu datu vākšanai.

Attiecībā uz pārredzamību un piekļuvi informācijai ministre ziņoja, ka visa ministrijas (un 
reģionālo varas iestāžu) informācija un lēmumi, kā arī visi IVN dokumenti tika publicēti 
internetā. Tika izveidoti piemēroti likumdošanas un ieviešanas noteikumi, kā arī nosacījumi 
apelācijām un tiesu procesiem. 

Plkst. 12.15 delegācija tikās ar Bulgārijas valsts ombudu Konstantin Penchev, kurš sniedza 
nelielu sava darba pārskatu. Daudz sūdzību ir par Bulgārijas pakalpojumu sniedzējiem. 
Sūdzību skaits par vides jautājumiem pieaug. 

Ombuda birojs darbojas arī kā preventīva iestāde, rīkojoties aktīvi, sniedzot informāciju un 
vadlīnijas, kā arī organizējot diskusijas par nozīmīgiem tematiem (piem., atkritumu 
apsaimniekošanas nodokli un tiesu medicīnu). Bulgārijā darbojas piemērots likums par 
piekļuvi dokumentiem, tiesu procesiem un tiesu praksi, un sabiedrība aizvien vairāk apzinās 
savas tiesības. 

Pa ceļam uz Rilas kalniem Ireena Mateeva no BSPB/Birdlife Bulgaria īsi ziņoja delegācijai 
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par situāciju saistībā ar esošajiem un plānotajiem vēja ģeneratoru parkiem aizsargāto putnu 
migrācijas ceļu teritorijās, jo īpaši Kaliakrā un Kamčijā Melnās jūras krastā. I. Mateeva arī 
parādīja fotogrāfijas, kurās bija redzami vēja ģeneratoru rotora lāpstiņu nogalinātie putni, un 
viņa paskaidroja, ka joprojām nav skaidrības par „Natura 2000” vietām un īpaši 
aizsargājamajām teritorijām saskaņā ar Putnu direktīvu.

Reģiona galvaspilsētā Kyustendil delegācija tikās ar Kyustendil reģiona gubernatoru Lyubomir 
Anchev, Separava Banya pašvaldības mēru Sacho Ivanov un pašvaldības amatpersonām, 
Vides aizsardzības un ūdens resursu reģionālā inspektorāta un Valsts būvniecības kontroles 
reģionālā direktorāta amatpersonām. 

Mērs informēja, ka tūrisma infrastruktūras projekti attiecas uz (jau esošo) pievedceļu un trošu 
pacēlāju Rilas nacionālajā parkā. Projekta pirmajā posmā, iespējams, tika nodarīts kaitējums 
dabai, taču otrais posms atbilst esošajiem ierobežojumiem. Trošu pacēlājs ir videi draudzīgs. 
Mērķis vienmēr ir bijusi ilgtspējīga attīstība. 

Ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa atbalsta projektus. Varas iestādes 
sazinās arī ar dabas aizsardzības organizācijām, bet tikai ar tām, kas ir pozitīvi noskaņotas, lai 
gan ir arī tādas, kuras noskaņotas negatīvi. Regulāri tiek uzturēta saziņa ar policiju un parka 
iestādēm. Automašīnu satiksme ezeru virzienā ir apturēta. 

Pašvaldība sadarbojas ar attīstītājiem valsts un privātajā partnerībā, lai īstenotu tūrisma 
projektus. Ir paredzēti lielāki projekti. 

Priekšsēdētāja atgādināja, ka Eiropas Komisija joprojām izmeklē lūgumrakstos izteiktās 
apsūdzības. Mērs norādīja, ka viņam nav informācijas par Komisijas nostāju, taču visi projekti 
ir saskaņoti ar Bulgārijas likumiem. 

Vides aizsardzības un ūdens resursu reģionālā inspektorāta pārstāvis paskaidroja, ka 
ministrijas viedoklis ir, ka projekti Rilā ir pilnībā atbilstoši. Ir izveidoti jauni plāni zemākās 
trošu pacēlāja daļas uzlabošanai, kā arī plāni tūrisma vadībai un mežu atjaunošanai. Šiem 
plāniem ir jāveic pilnīgs IVN. 

Delegācija uzsvēra, ka ES likumi jāīsteno pareizi un ka Bulgārijas varas iestādēm jādarbojas 
pārredzami, ekonomiski iesaistot valsts iestādes tādos projektos kā Rila. Tām arī jānodrošina 
labāks līdzsvars starp dabu un ekonomiku. Pašreizējām varas iestādēm nevajadzētu uztvert 
lūgumrakstu iesniedzējus un NVO kā ienaidniekus, bet gan veidot ar tiem konstruktīvu 
sadarbību.

Pēc šīs tikšanās delegācija tikās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, kuri sniedza jaunāko 
informāciju. Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju teikto trošu pacēlājs būvēts ar IVN, kam 
beidzies termiņš, un ka ir vajadzīgs jauns. Tūristi, kas izmanto pacēlāju (līdz pat 3000 tūristu 
dienā), ievērojami ietekmē vidi ezera teritorijā, un teritorijā ierodas tāds skaits automobiļu un 
cilvēku, kas būtiski pārsniedz vietējās ekosistēmas iespējas tūrisma jomā.

Ir jābūvē slēpošanas trase, tādēļ ir iztīrīta apmēram 5 hektāru platība. Lūgumrakstu iesniedzēji 
izteica bažas, ka pacēlāja un slēpošanas trases būvniecība ir tikai sākuma posms lielākiem 
projektiem, ieskaitot viesnīcas un vēl vairāk slēpošanas trašu, kas tiktu īstenoti viens pēc otra 
(„salami taktika”) mežainos apgabalos, kurus attīstītāji ieguvuši zemes gabalu maiņas 
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darījumu ceļā ar Valsts mežsaimniecības aģentūru. Šādos darījumos ieguldītāji iegūst zemi 
par cenām, kas ir līdz pat 10 reizēm zemākas par tirgus cenām. Viņi apgalvoja, ka šādi 
darījumi ir nelikumīga valsts palīdzība un par tādiem jāziņo Konkurences 
ģenerāldirektorātam. 

Lūgumrakstu iesniedzēji pieprasīja tūlītēju Komisijas rīcību, lai apturētu pacēlāja projekta 
radīto ietekmi uz vidi un nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Nav pieļaujami 
turpmāki ES likumu pārkāpumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu jaunām slēpošanas pacēlāju 
iekārtām Rilas nacionālajā parkā.

Pēc tam delegācija apmeklēja trošu pacēlāja zemāko staciju, kurā notika plaša demonstrācija 
pacēlāja projekta atbalstam. Delegācijai radās spēcīgs iespaids, ka šo demonstrāciju 
organizējuši projekta attīstītāji iespējamā sadarbībā ar vietējām iestādēm, ar kurām tie kopīgi 
darbojušies publiskā un privātā sektora partnerībā. Satiekoties ar delegāciju, attīstītāju 
pavadīja mērs.

Attīstītāja pārstāvji uzaicināja delegāciju doties braucienā ar pacēlāju. Ņemot vērā apsūdzības 
par projekta nelikumīgo dabu, delegācija nolēma atteikties, lai to neuzskatītu par neobjektīvu 
tās nostājā attiecībā uz šo jautājumu. Attīstītāja pārstāvji centās uzsākt sarunas preses 
klātbūtnē, taču priekšsēdētāja skaidri noteica, ka delegācija vietējā politikā neiejauksies. Tās 
mērķis ir uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus un attiecīgās varas iestādes un runāt ar tiem par 
lūgumrakstu priekšmetu.

1. jūlijs

Brauciens uz Smoļanas reģionu Rhodope kalnos, lai tiktos ar lūgumrakstu iesniedzējiem 
Perelik virsotnē. Diemžēl lietus un miglas dēļ delegācija nevarēja pienācīgi apskatīt teritoriju. 

Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka Perelik teritorijā uzbūvētā kabīne/mājiņa ir 
nelikumīga, turklāt, lai sagatavotu zemi slēpošanas trasēm un citām tūristu atpūtas iespējām 
Perelik sporta un tūrisma centrā, ir izcirsti un iznīcināti koki un krūmi (Juniperus communis). 
Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju teikto attīstītājs ir ieguvis zemi ar zemes maiņas darījumu 
starpniecību.

Teritorija tiek izmantota arī džeza festivālam, kam ir negatīva ietekme uz vidi, turklāt tas nav 
savienojams ar Nature 2000 noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzēji arī norādīja, ka pretēji 
īpašnieka apgalvojumiem par to, ka mājiņa tika būvēta un tiek lietota tikai kā noliktava, tā 
pilnībā mēbelēta ir reklamēta žurnālos un internetā kā videi labvēlīga mājiņa.

Pēc teritorijas apmeklējuma delegācija devās uz Smoļanu, lai tiktos ar Smoļanas reģiona 
gubernatoru Stefan Staykov un Smoļanas mēru Dora Yankova. Delegāciju sagaidīja Perelik
attīstības atbalstītāju demonstrācija. Delegācijai arī šoreiz radās iespaids, ka laikam šo 
demonstrāciju organizējis projekta virzītājs. 

Gubernators izskaidroja Perelik situāciju un uzsvēra, ka Smoļanas reģionālās un vietējās varas 
iestādes pilnībā ievēroja ES un Bulgārijas likumus. Smoļanas mērs Yankova kundze 
izskaidroja, ka 2000. gada teritorijas plānojumā ir ietverts tikai teritorijas pievedceļš. Tika 
veikts iepriekšējās valdības apstiprinātais IVN, un 2001. gadā notika sabiedriskā apspriešana. 
Kā iespēja tika apsvērta tūrisma centra izveide. Pēc Bulgārijas pievienošanās tika iesniegts 
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samazināts plāns. Jaunajiem plāniem jābūt savienojamiem ar Natura 2000.

Pašreiz nav izveidots plāns Perelik sporta un tūrisma centra būvniecībai. Ir izsniegta pagaidu 
konstrukciju (džeza festivālam) atļauja un mājiņas būvniecības atļauja. Mājiņai ir aprīkojuma 
noliktavas funkcija. Ir izdots rīkojums aizliegt jebkādu turpmāku būvniecību Perelik. NVO 
sūdzības pašreiz ir iesniegtas administratīvajā tiesā. 

Ir ievēroti vides likumi, turklāt nav politiska konflikta saistībā ar Perelik. Natura 2000 nav 
pilnībā ierobežojoša, un ir jārod līdzsvars starp uzņēmējdarbību un dabu. Nav izveidoti 
konkrēti attīstības plāni, bet gan aptuvenas koncepcijas. Džeza festivāla organizēšana nerada 
nekādu kaitējumu. Kadiķu krūmi ir izcirsti lauksaimniecības un ES subsīdiju dēļ. Mērs 
apgalvoja, ka par iespējamo nelikumīgo koku nociršanu teritorijā nav atbildīgas pašvaldību 
iestādes, bet mežsaimniecības aģentūra. Viņa sacīja, ka koku nociršana bija vajadzīga, lai 
iegūtu KLP subsīdijas (dzīvnieku ganības).

Attiecībā uz saziņu starp lūgumrakstu iesniedzējiem un varas iestādēm, mērs apgalvoja, ka 
galvenais lūgumraksta iesniedzējs nedzīvo Smoļanā un nekad nav vērsies pašvaldībā. 
Priekšsēdētāja uzsvēra, ka nepastāv prasība, lai lūgumraksta iesniedzējs dzīvotu attiecīgajā 
teritorijā, un ka ir svarīgi sazināties un radīt uzticību. 

Priekšsēdētāja vairākkārt atkārtoja, ka saskaņā ar Orhūsas konvenciju lūgumrakstu 
iesniedzējiem jābūt piekļuvei visiem dokumentiem saistībā ar Perelik, un uzsvēra 
komunikācijas nozīmīgumu. Mērs apstiprināja, ka visa informācija ir pieejama. 

Vārds tika dots Perelik mājiņas īpašniekam. Priekšsēdētāja noraidīja diskusiju, jo delegācija 
neiesaistās vietējā politikā un tās mērķis ir runāt ar varas iestādēm un lūgumrakstu 
iesniedzējiem. 

2. jūlijs

Delegācija atgriezās Sofijā un apmeklēja Suhodol atkritumu izgāztuves teritoriju, kurā to 
sagaidīja apmēram 40 lūgumrakstu iesniedzēju un iedzīvotāju grupa. Teritorija lielākoties ir 
piepildīta, taču vienā tās pusē ir brīva vieta atkritumu izgāšanai. 

Delegācija tika aicināta apmeklēt atkritumu šķirošanas iekārtu, kura, kā likās, bija īpaši 
uzkopta šā notikuma dēļ. Strādnieki šķiroja atkritumus, noņemot papīru un plastmasu no 
lentes konveijera ar rokām. Tiem nebija cimdu un mutes aizsegu. Pēc vadītāja teiktā iekārtā 
atbilstoši noteikumiem tika šķiroti mājsaimniecības atkritumi tikai no Sofijas. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka atkritumu šķirošanas iekārtas apmeklējums tika ierosināts tikai 
delegācijas maldināšanas nolūkā un ka iekārta ir pārāk maza, lai tajā sašķirotu dienā savāktos 
atkritumus, kurus parasti apglabā bez šķirošanas.

Vispārīgas piezīmes 

Apmeklējuma laikā delegācija ievēroja, ka varas iestāžu un lūgumrakstu iesniedzēju starpā 
acīmredzami trūkst komunikācijas. Kopumā varas iestādes apgalvo, ka plāni un darbības 
pilnībā atbilst Bulgārijas un ES likumiem, turpretī lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo pretējo. 
Delegācija pamanīja, ka gan Rilas, gan Perelik gadījumā reālais stāvoklis uz vietas krasi 
atšķīrās no stāvokļa, kāds aprakstīts, tiekoties ar iestāžu pārstāvjiem.
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Bieži vien varas iestādes neuzskatīja lūgumrakstu iesniedzējus un/vai NVO par nozīmīgiem 
sarunu partneriem, jo īpaši gadījumos, ja tie nebija no attiecīgā reģiona, turklāt bieži vien 
likās, ka trūkst vēlmes iesaistīties dialoga veidošanā. 

Lūgumraksta iesniedzēji un NVO pārstāvji bija labi informēti un sagatavojušies. Viņi savu 
sakāmo izteica skaidri, minot faktus, skaitļus un dokumentāciju, lai pamatotu savus 
apgalvojumus. 

Lūgumrakstu iesniedzēji/ NVO bieži arī izteica savu neuzticību varas iestādēm, tostarp 
tiesām. Tādējādi var izskaidrot, kāpēc tie izvēlējās vērsties tieši pie Eiropas iestādēm, cerot un 
sagaidot, ka „Eiropas” iejaukšanās radīs disciplinējošu ietekmi uz varas iestādēm.

Daži lūgumrakstu iesniedzēji bija vīlušies, redzot, ka lielās cerības, kas tiem bija attiecībā uz 
„Eiropu”, nav piepildījušās. Delegācija paskaidroja, ka ES likumi jāievieš un jāpiemēro valstu 
valdībām un „Eiropa” nav kārtības nodrošināšanas organizācija, ko aicināt tūlītējai problēmu 
vai iespējami nelikumīgu situāciju risināšanai.

Jautājumi vispirms jārisina vietējā, reģionālā vai valsts politiskajā un administratīvajā līmenī, 
veidojot dialogu un sadarbību starp varas iestādēm un iedzīvotājiem/NVO vai ierosinot 
prasību tiesā.

Lūgumrakstu iesniedzēji bieži sūdzējās par neskaidrību un, viņuprāt, pārāk draudzīgām 
attiecībām starp varas iestādēm un projektu virzītājiem/attīstītājiem. Delegācijai radās 
iespaids, ka tā tas ir Rilas gadījumā, kur, spriežot pēc sacītā un uzvedības, šķiet, nebija nekādu 
šķēršļu starp mēru un projekta attīstītāju.

Tika pieminēts, ka daudzos gadījumos trūkst pārredzamības lēmumu pieņemšanā un 
saprotamas informācijas sabiedrībai. Tāds gadījums bija arī Suhodol plāns, kas lūgumrakstu 
iesniedzējiem un iedzīvotājiem joprojām nav skaidrs.

Zināšanas par piekļuvi informācijai un dokumentiem nebija pietiekamas. Sarunu partneriem, 
šķiet, ir zināma Orhūsas konvencija, taču tie nezina tiesības, ko tā piešķir, vai to, kad un kā to 
izmantot.

Ieteikumi

Lūgumrakstu komiteja:

Pieprasa Komisijai ziņot par jaunākajiem notikumiem attiecībā uz lūgumrakstiem par 
atkritumu apsaimniekošanu, kā arī Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu (Natura 2000) 
Bulgārijā.

Mudina Komisiju cītīgi pārraudzīt, kā tiek piemēroti ES tiesību akti par atkritumu 
apsaimniekošanu un infrastruktūras attīstību Bulgārijā.

Pieprasa Komisijai sadarboties ar Bulgārijas varas iestādēm un sniegt tām norādījumus, lai 
nodrošinātu, ka ir pieejama pilnīga piekļuve informācijai un dokumentiem un iedzīvotāji ir 
informēti par sabiedriskās apspriešanas/ sabiedrības līdzdalības, kā arī sūdzību iespējām un 
procedūrām. 
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Iesaka Komisijai sniegt norādījumus valsts un reģionālajām amatpersonām par atļauju 
piešķiršanas procesu vadību lieliem infrastruktūras projektiem, kas ietver IVN un 
Natura 2000 noteikumus.

Mudina visu līmeņu Bulgārijas varas iestādes aktīvāk un pārredzamāk iesaistīt iedzīvotājus, 
NVO (arī tās, ko iestādes uzskata par „negatīvām”) un citus pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus 
lēmumu pieņemšanas procesā, jo šiem iedzīvotājiem un organizācijām būtībā ir ļoti liela 
motivācija un zināšanas, un tie var sniegt labvēlīgu ieguldījumu.

Mudina Bulgārijas politiskās un administratīvās varas iestādes projektu īstenošanas valsts un 
privāto partnerību gadījumos nodrošināt pilnīgu pārredzamību un atbildību.

Mudina lūgumrakstu iesniedzējus, dabas aizsardzības organizācijas un ieinteresētos 
iedzīvotājus aktīvi sazināties ar varas iestādēm, sākot ar zemāko attiecīgo administratīvo un 
politisko līmeni, lai uzlabotu komunikāciju un uzticību ar mērķi uzsākt konstruktīvu dialogu.


