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Obiectivul vizitei de constatare a faptelor, efectuată în Bulgaria, a fost acela al întâlnirii cu 
petiționarii și cu autoritățile locale, regionale și naționale în vederea unei înțelegeri mai 
profunde a diferitelor aspecte ale pretinselor încălcări ale legislației UE, în special ale 
Directivei privind habitatul (rețeaua Natura 2000) și Directivei privind păsările. 

Membrii delegației: dna Margrete Auken (președintă a delegației) și dl Victor Boștinaru, 
coordonatori ai Grupurilor Verts/ALE și, respectiv, S&D. 

Membri ex officio: dra Mariya Nedelcheva (PPE) și dra Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 iunie

La 29 iunie, administratorul secretariatului PETI a avut o întâlnire cu Andrey Kovatchev, 
membru al Balkani Wildlife Society, în cadrul Biroului de informații din Sofia. Petiționarul a 
furnizat informații suplimentare cu privire la petiția sa, precum și informații referitoare la 
epurarea și devierea râului Vaya.

30 iunie

La ora 9.00, delegația s-a întâlnit cu dna Yordanka Fandukova, primarul Sofiei și cu dna 
Maria Boyadjiska, viceprimar responsabil de mediu, pentru a discuta pe tema depozitului de 
deșeuri Suhodol în prezența membrilor asociației cetățenilor din Suhodol. 

Înaintea întâlnirii, delegația a purtat discuții cu petiționarii și locuitorii și a promis că va vizita 
depozitul de deșeuri Suhodol.

În cadrul întâlnirii, dna Fandukova a afirmat că autoritățile din Sofia au luat măsuri pentru 
soluționarea chestiunii Suhodol. Situl urma să fie rambleiat, închis și reabilitat. Exista o 
instalație pentru tratarea deșeurilor, precum și o instalație de colectare a gazului de fermentare 
a deșeurilor. Exista un permis integrat în baza unei evaluări a impactului asupra mediului 
(EIM), iar depozitul de deșeuri îndeplinea toate cerințele Directivei UE privind gestionarea 
deșeurilor. Fuseseră efectuate analize geografice, iar rezultatele au arătat că nu exista niciun 
risc de contaminare a apelor subterane.

Reprezentantul asociației Suhodol a afirmat că, în ceea ce privește capacitatea depozitului de 
deșeuri, aceasta fusese atinsă din 2005, iar depozitul ar fi trebuit să fie închis cu ani în urmă. 
Situl constituia un pericol pentru mediu și o problemă de sănătate publică. Nu fuseseră create 
zone-tampon, iar apa minerală de sub depozitul de deșeuri risca să fie contaminată. Fuseseră 
înregistrate gaze toxice. 

Viceprimarul, dna Boyadjiska, explicase că situl era strict monitorizat de către societăți 
acreditate, care prelevau în mod regulat mostre de aer, de apă și de apă subterană. Din 2009 
au fost întocmite rapoarte privind gestionarea deșeurilor, iar deșeurile au fost pre-tratate. 
Calitatea aerului la Suhodol se îmbunătățise și fusese adoptat un program integrat privind 
deșeurile, precum și un program de reabilitare cu finanțare europeană. În continuare, primarul 
a informat că situația era monitorizată de Comisia de mediu și că avuseseră loc patru 
consultări publice. A luat cuvântul, de asemenea, un reprezentant al unei părți terțe. Delegația 
nu fusese informată de participarea acestuia și nu era clar pe cine reprezenta acesta. 
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La ora 10.00, delegația s-a întâlnit cu dl Yordan Bakalov, președintele Comisiei pentru petiții 
din Parlamentul Bulgariei. Dl Bakalov a descris activitatea comisiei sale, care primește anual 
aproximativ 2 000 de petiții și notificări. Acesta a evidențiat necesitatea consolidării 
capacității administrative, precum și faptul că Bulgaria se află în continuare în proces de 
democratizare. Multe probleme erau cauzate de lipsa contactului dintre petiționari, autorități și 
comitetele de supraveghere. 

La ora 11.00, delegația s-a întâlnit cu dna Nona Karodjova, ministrul mediului și al apelor, 
care a afirmat că, începând din anul 2009, au fost luate măsuri în temeiul noilor acte 
normative și că ministerul a furnizat autorităților regionale instrucțiuni detaliate. Rezultatele 
erau din ce în ce mai bune. 

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, ministrul a declarat că a intervenit adesea 
sindromul NIMBY („Not In My Back Yard” – „nu în grădina mea”). Referitor la cazul 
Suhodol, ministrul a afirmat că nu au existat încălcări în ceea ce privește consultările publice. 
Petiția Suhodol a făcut referire la aspecte de ordin tehnic și chestiunea a fost politizată. Toate 
măsurile și acțiunile referitoare la Suhodol au fost legale și urmează să fie pus în aplicare un 
program de reabilitare. 

În ceea ce privește Rila, ministrul a reamintit că proiectul datează din anul 1995. La data 
respectivă, a fost realizată o EIM și proiectul inițial nu a suferit modificări. Au fost luate 
măsuri pentru limitarea numărului de autovehicule în zona respectivă.

Normele de punere în aplicare erau foarte restrictive în cazul proiectelor de parcuri eoliene. 
La data respectivă, nu existau suficiente informații cu privire la efectele generale ale 
parcurilor eoliene însă, dacă erau plasate greșit, acestea puteau avea un impact negativ asupra 
naturii. Instalarea parcurilor eoliene era condiționată de zone unde efectele asupra naturii erau 
acceptabile și interzisă în zone foarte sensibile. 

Referitor la Natura 2000, Bulgaria s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește numărul zonelor 
desemnate. Necesitatea unei protecții speciale a plasat constrângeri de ordin economic asupra 
unor astfel de zone. Au fost interzise proiecte în zone critice precum Kaliakra și Irakli. Pentru 
evaluările impactului asupra mediului erau necesare date fiabile, iar un proiect privind 
colectarea unor astfel de date se afla în curs de elaborare.

În ceea ce privește transparența și accesul la informații, ministrul a notat că toate informațiile 
și deciziile luate de minister (și de autoritățile regionale), precum și toate documentele EIM au 
fost publicate pe internet. Existau acum norme legislative și de punere în aplicare adecvate, 
precum și dispoziții privind procedurile de apel și de acțiune în instanță. 

La ora 12.15, delegația s-a întâlnit cu dl Konstantin Penchev, mediatorul bulgar, care a oferit 
o scurtă prezentare a activității sale. Multe reclamații au vizat furnizorii de servicii bulgari. 
Numărul de reclamații referitoare la probleme de mediu era în creștere. 

Biroul mediatorului are, de asemenea, rolul unei instituții de prevenire, acționând proactiv, 
oferind informații și consiliere și organizând dezbateri pe teme importante (de exemplu, taxa 
pe deșeuri și medicina legală). Bulgaria are o legislație bună în materie de acces la 
documente, dosare și jurisprudență, iar publicul își cunoaște din ce în ce mai bine drepturile. 
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Pe drumul către zona montană Rila, delegația a fost informată de dra Ireena Mateeva din 
cadrul Societății Bulgare pentru Protecția Păsărilor (BSPB/Birdlife Bulgaria) cu privire la 
situația rutelor păsărilor protejate, în special în zonele Kaliakra și Kamchia de pe coasta Mării 
Negre, având în vedere parcurile eoliene existente și preconizate. Dra Mateva a prezentat, de 
asemenea, fotografii ale unor păsări ucise de palele centralelor eolinene și a explicat că încă 
nu există o desemnare clară a siturilor Natura 2000 și a zonelor de protecție specială în 
temeiul Directivei privind păsările. 

În Kyustendil, capitala regiunii, delegația s-a întâlnit cu dl Lyubomir Anchev, guvernatorul 
regional al regiunii Kyustendil, cu dl Sacho Ivanov, primarul municipalității Separava Banya 
și oficiali din cadrul municipalității, al Inspectoratului Regional pentru Protecția Mediului și 
Ape și al Direcției regionale de control al construcțiilor la nivel național. 

Primarul a informat că proiectele de infrastructură turistică au vizat un drum de acces (deja 
existent) și o telecabină în Parcul Național Rila. Este posibil ca prima etapă a proiectului să fi 
avut un impact negativ asupra naturii, însă a doua etapă s-a încadrat în limitele existente. 
Telecabina era ecologică. Scopul fusese întotdeauna cel al dezvoltării durabile. 

Populația locală fusese implicată și majoritatea s-a pronunțat în favoarea proiectelor. 
Autoritățile au menținut, de asemenea, contactul cu organizațiile de protecție a naturii, însă 
numai cu cele în favoarea proiectului, întrucât au existat și unele împotrivă. A existat un 
contact regulat cu poliția și cu autoritățile parcurilor. Traficul rutier către lacuri a fost 
întrerupt. 

Municipalitatea a colaborat cu dezvoltatorii în cadrul unui parteneriat public-privat pentru a 
realiza proiecte în materie de turism. Au fost preconizate proiecte mai mari. 

Președinta a reamintit că afirmațiile din petiții erau în continuare investigate de către Comisia 
Europeană. Primarul a declarat că nu cunoștea poziția Comisiei, dar că proiectele erau toate 
conforme cu legislația bulgară. 

Un reprezentant al Inspectoratului Regional pentru Protecția Mediului și Ape a explicat că, 
potrivit ministerului, proiectele din Rila erau pe deplin conforme. Au existat noi planuri 
pentru dezvoltarea stației de plecare a telecabinei și a existat un plan de management al 
turismului și de reîmpădurire. Aceste planuri urmau să fie supuse unei EIM complete. 

Delegația a subliniat că legislația UE trebuie pusă în aplicare cu corectitudine și că autoritățile 
bulgare ar trebui să dea dovadă de transparență în ceea ce privește implicarea economică a 
unor organe publice în proiecte precum cel de la Rila. De asemenea, acestea ar trebui să 
asigure un echilibru mai bun între natură și economie. Autoritățile prezente nu ar trebui să 
trateze petiționarii și ONG-urile drept inamici, ci ar trebui să colaboreze cu aceștia în mod 
constructiv.

După această întâlnire, delegația s-a întâlnit cu petiționarii, care au oferit informații 
actualizate. În conformitate cu petiționarii, telecabina a fost construită pe baza unei EIM 
expirate și ar fi trebuit efectuată una nouă. Turiștii care folosesc telecabina (de până la 
3000/zi) au avut un impact uriaș asupra mediului din zona lacului, iar numărul mașinilor și al 
persoanelor care urcă până la sit a depășit cu mult capacitatea turistică a ecosistemului. 
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O pistă de schi a fost construită și, în acest sens, au fost despădurite 5 hectare. Petiționarii s-au 
temut că această construcție a telecabinei și a pistei de schi constituia un preludiu pentru 
proiecte mai mari, care să includă hoteluri și mai multe piste de schi și care urmau să fie 
realizate treptat (tactica „feliei de salam”) pe teren împădurit, achiziționat de dezvoltatori prin 
intermediul unor schimburi de terenuri cu Agenția Națională a Pădurilor. În cadrul unor astfel 
de tranzacții, investitorii cumpără teren la prețuri de până la 10 ori mai mici decât prețul 
pieței. Aceștia au susținut că astfel de tranzacții constituie ajutor de stat nelegal și au informat 
DG Concurență. 

Petiționarii au solicitat măsuri urgente din partea Comisiei pentru stoparea impactului asupra 
mediului exercitat de proiectul de telecabină și pentru asigurarea deplinei conformități cu 
legislația UE. Nu ar mai trebui permise încălcări ale legislației UE în ceea ce privește 
autorizațiile pentru noi instalații pe cablu pentru schi în Parcul Național Rila.

În continuare, delegația a vizitat stația de plecare a telecabinei unde un număr mare de 
persoane demonstrau în favoarea proiectului de telecabină. Delegația avea impresia puternică 
că această demonstrație a fost regizată de dezvoltatorii proiectului, posibil în cooperare cu 
autoritățile locale cu care colaborau în cadrul unui parteneriat public-privat. Dezvoltatorul a 
fost însoțit de primar atunci când s-a întâlnit cu delegația.

Reprezentanții dezvoltatorului au invitat delegația să facă o plimbare cu telecabina. Ținând 
seama de alegațiile de nelegalitate a proiectului, delegația a decis să refuze pentru a nu fi 
privită drept părtinitoare față de una sau alta dintre părți. Reprezentanții dezvoltatorului au 
încercat să se angajeze într-o dezbatere în fața presei, însă președinta a explicat clar că 
delegația nu se va implica în politica locală. Scopul acesteia a fost acela de a asculta și a 
discuta cu petiționarii și cu autoritățile relevante pe tema petițiilor.

1 iulie

Deplasare în regiunea Smolian din munții Rhodope pentru a îi întâlni pe petiționari la vârful 
Perelik. Din păcate, din cauza ploii și a ceții, delegația nu a putut observa locația în mod 
adecvat. 

Petiționarii au susținut că o cabană a fost construită ilegal pe platoul Perelik și că au fost tăiați 
și distruși copaci și arbuști (Juniperus communis) cu scopul pregătirii terenului pentru pistele 
de schi și alte facilități turistice pentru Centrul sportiv și turistic Perelik. Potrivit petiționarilor, 
dezvoltatorul dobândise terenul prin intermediul unor tranzacții swap cu terenuri. 

Locația era, de asemenea, utilizată pentru un festival de jazz care avea efective negative 
asupra naturii și care era incompatibil cu normele Natura 2000. Aceștia au indicat, de 
asemenea, că, în ciuda afirmațiilor proprietarului, conform cărora cabana a fost construită și 
este utilizată numai în scopuri de depozitare, acesteia i se făcea publicitate, după regulile artei, 
în reviste și pe internet drept cabană ecologică. 

După vizitarea locației, delegația s-a deplasat în Smolian pentru a se întâlni cu dl Stefan 
Staykov, guvernator regional al regiunii Smolian, și cu dna Dora Yankova, primar al orașului 
Smolian. Delegația a fost primită de o demonstrație de susținători ai dezvoltării zonei Perelik. 
Delegația a avut din nou impresia că această demonstrație a fost regizată, probabil de către 
inițiatorul proiectului. 
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Guvernatorul a explicat situația din Perelik și a subliniat că autoritățile locale și regionale din 
Smolian respectă în totalitate legislația bulgară și cea a UE. Dna Yankova, primarul orașului 
Smolian, a explicat că Planificarea spațială din anul 2000 includea doar un drum de acces 
către locație. O EIM aprobată de guvernul precedent era în derulare, iar consultarea publică 
avusese loc în 2001. Centrul turistic a fost luat în considerare ca opțiune. După aderarea 
Bulgariei a fost propus un plan redus. Era necesar ca noile planuri să fie compatibile cu 
Natura 2000.

În acel moment, nu exista niciun plan de construire a Centrului sportiv și turistic Perelik. Erau 
în vigoare o autorizație pentru construcții temporare (festival de jazz) și o autorizație de 
construire a cabanei. Cabana era utilizată ca loc de depozitare a echipamentelor. Exista un 
ordin prin care erau interzise orice alte construcții la Perelik. Plângerile adresate de ONG-uri 
se aflau acum în fața unei instanțe administrative. 

Legislația privind mediul era respectată și nu exista niciun conflict politic cu privire la 
Perelik. Natura 2000 nu era în întregime restrictivă și trebuia să se găsească un echilibru între 
aspectele comerciale și natură. Nu existau planuri concrete, ci doar concepte de dezvoltare. 
Nu era cauzat niciun prejudiciu prin organizarea unui festival de jazz. Arbuștii de ienupăr erau 
tăiați din motive agricole și legate de subvențiile din partea UE. În ceea ce privește pretinsa 
doborâre ilegală de copaci, primarul a afirmat că aceasta nu este responsabilitatea autorităților 
comunale, ci a ocolului silvic. Doamna primar pretindea că doborârea copacilor este necesară 
pentru obținerea de subvenții PAC (pășuni pentru animale).

La reuniunea dintre petiționari și autorități, primarul a declarat că petiționarul principal nu 
locuia în Smolian și că nu abordase niciodată administrația municipală. Președinta a subliniat 
că nu exista nicio cerință potrivit căreia petiționarul trebuia să locuiască în zonă și că era 
important să fie informat și să inspire încredere. 

Președinta a reiterat că, în temeiul Convenției de la Aarhus, petiționarilor ar trebui să li se 
permită accesul la toate documentele referitoare la Perelik și a evidențiat importanța 
comunicării. Primarul a asigurat că toate informațiile urmau să fie disponibile. 

I s-a dat apoi cuvântul proprietarului cabanei din Perelik. Președinta a refuzat să poarte o 
discuție deoarece delegația nu trebuia să fie implicată în politicile locale, iar competența sa 
viza discuțiile cu autoritățile și petiționarii. 

2 iulie

Întoarcere la Sofia și vizitarea depozitului de deșeuri din Suhodol unde delegația a fost 
așteptată de un grup de 40 de petiționari și rezidenți. Depozitul era în mare măsură închis, dar 
o parte era deschisă pentru descărcarea de deșeuri. 

Delegația a fost invitată să viziteze stația de sortare a deșeurilor, care părea să fi fost curățată 
special pentru ocazie. Lucrătorii sortau deșeuri, alegând cu mâna hârtia și plasticul de pe o 
bandă de transport. Aceștia nu purtau mănuși și nici mască de gură și nas. Potrivit 
managerului, în cadrul stației erau sortate doar deșeuri menajere din Sofia, în conformitate cu 
normele. În conformitate cu petiționarii, vizitarea stației de sortare a fost propusă doar pentru 
a păcăli delegația, pentru că aceasta este mult prea mică pentru a gestiona cantitățile zilnice de 
deșeuri, care, în mod normal, sunt aruncate direct în groapa de gunoi fără a fi sortate. 
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Observații generale 

În timpul vizitei, delegația a constatat o lipsă evidentă de comunicare între autorități și 
petiționari. În general, autoritățile susțineau că planurile și acțiunile respectau în totalitate 
legislația bulgară și cea a UE, iar petiționarii pretindeau contrariul. Delegația a constatat că, 
atât în cazul Rila, cât și în cazul Perelik, situația de fapt de la fața locului diferă mult de 
situația descrisă în timpul întâlnirilor cu autoritățile.

Adesea, autoritățile nu păreau să considere petiționarii și/sau ONG-urile drept interlocutori 
relevanți, în special în cazurile în care nu erau din regiune, și părea adesea să lipsească voința 
de a se angaja într-un dialog. 

Petiționarii și ONG-urile erau, în general, informați și bine pregătiți. Aceștia și-au prezentat 
cazul într-un mod clar, oferind fapte, cifre și documente care să le susțină afirmațiile. 

Petiționarii/ONG-urile și-au exprimat, de asemenea, în mod frecvent, neîncrederea în 
autorități, inclusiv în instanțe. Acest lucru ar putea explica motivul pentru care au ales să se 
adreseze direct instituțiilor europene, sperând și așteptând ca intervenția „Europei” să aibă un 
efect disciplinar asupra autorităților.

Unii petiționari erau frustrați și dezamăgiți să observe că încrederea mare pe care o aveau în 
„Europa” nu era răsplătită. Delegația a explicat că legislația UE trebuie pusă în aplicare și 
aplicată de către guvernele naționale și că „Europa” nu este o organizație polițienească care să 
fie chemată pentru rezolvarea imediată a problemelor sau a situațiilor potențial ilegale.

Problemele trebuie soluționate mai întâi la nivel politic și administrativ local, regional sau 
național, prin dialog și cooperare între autorități și cetățeni/ONG-uri sau prin acțiuni în 
justiție.

Petiționarii s-au plâns adesea de relațiile opace și, în opinia lor, prea prietenoase dintre 
autorități și inițiatorii/dezvoltatorii proiectelor. Delegația a avut impresia că, judecând după 
afirmațiile și comportamentul celor din Rila, nu există aproape nicio barieră între primar și 
dezvoltatorul proiectului.

S-a constatat că, în numeroase cazuri, exista o lipsă de transparență în procesul de luare a 
deciziilor și de informare clară a publicului. Un caz relevant era planul Suhodol care este în 
continuare neclar pentru petiționari și rezidenți.

Nu existau informații suficiente privind accesul la informații și documente. Interlocutorii 
păreau să cunoască Convenția de la Aarhus, dar nu și drepturile pe care le conferă aceasta sau 
momentul și modalitatea în care aceasta poate fi invocată.

Recomandări

Comisia pentru petiții:

Solicită Comisiei să prezinte ultimele evoluții în ceea ce privește petițiile referitoare la 
gestionarea deșeurilor și la Directivele Habitate și Păsări (Natura 2000) în Bulgaria.

Îndeamnă Comisia să monitorizeze îndeaproape modul în care este aplicată în Bulgaria 
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legislația UE privind gestionarea deșeurilor și dezvoltarea infrastructurii.

Solicită Comisiei să colaboreze cu autoritățile bulgare și să ofere orientări acestora pentru a se 
asigura că este permis accesul deplin la informații și documente, iar cetățenii sunt informați cu 
privire la posibilitățile și procedurile de consultare publică/participare și la plângeri. 

Sugerează Comisiei să ofere orientări funcționarilor naționali și regionali asupra modului de 
gestionare a proceselor de autorizare în cazul unor proiecte mari de infrastructură care implică 
EIM și normele referitoare la Natura 2000.

Îndeamnă autoritățile bulgare de la toate nivelurile să implice cetățenii, ONG-urile, inclusiv 
ONG-urile pe care le consideră „negative”, și alți reprezentanți ai societății civile într-un mod 
mai activ și mai transparent în procesul de luare a deciziilor, întrucât acești cetățeni și aceste 
organizații sunt, în general, puternic motivate și bine informare și ar putea oferi o contribuție 
pozitivă.

Îndeamnă autoritățile politice și administrative bulgare să asigure că există transparență și 
răspundere deplină în cazul unor parteneriate între sectorul public și cel privat pentru 
realizarea proiectelor.

Îndeamnă petiționarii, organizațiile de protecție a naturii și cetățenii interesați să încerce în 
mod activ să intre în contact cu autoritățile, începând cu nivelul administrativ și politic 
relevant cel mai de jos, pentru a îmbunătăți comunicarea și încrederea, cu scopul de a iniția un 
dialog constructiv.


