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Bulgārijas vizītes mērķi

Pēc Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2007. gada 1. janvārī Bulgārijas pilsoņi aktīvi ir 
izmantojuši savas tiesības iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā. Lūgumrakstu komiteja 
līdz šim no Bulgārijas pilsoņiem ir saņēmusi 88 lūgumrakstus, un 27 lūgumraksti ir nosūtīti 
Eiropas Komisijai turpmākai izmeklēšanai. 

Liela daļa lūgumrakstu attiecas uz vides aizsardzības jautājumiem, bet lūgumrakstos minētas 
arī problēmas saistībā ar transporta infrastruktūru un drošību, pamattiesībām un bērnu 
labklājību.

Šai saistībā tika rīkota vizīte Bulgārijā nolūkā gūt labāku priekšstatu par Bulgārijas situāciju 
un Bulgārijas pilsoņu lūgumrakstos minētajām problēmām un vienlaikus arī iepazīstināt ar 
Lūgumrakstu komitejas darbu un kompetenci. Šī vizīte arī deva iespēju tās dalībniekiem 
tikties ar Bulgārijas iestādēm un pārrunāt lūgumrakstu iesniedzēju uzdotos jautājumus.

Vizīte

Vizīti sākumā vadīja priekšsēdētājs Marcin Libicki, vēlāk — priekšsēdētāja vietniece Kathy 
Sinnott. Vizīte sākās ar tikšanos ar lūgumrakstu iesniedzējiem Sofijā. Tās turpinājumā notika 
viedokļu apmaiņa ar lūgumrakstu iesniedzējiem un tikšanās Rilā, Chelopech ciemā un 
Gabrovā, un tā noslēdzās ar tikšanos ar Satiksmes ministrijas, Vides un ūdens resursu 
ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem Sofijā.

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem Sofijā

Pirmā viedokļu apmaiņa ar lūgumrakstu iesniedzējiem notika pirmdien, 27. oktobrī Sofijā. 
Papildus lūgumrakstu iesniedzējiem, kuru lūgumraksti bija iekļauti vizītes darba kārtībā, 
delegācijas pārstāvji tikās arī ar Lūgumraksta Nr. 453/2007 par iespējamu Bulgārijas 
nolaidību, noskaidrojot kuģa pazušanas iemeslus Melnajā jūrā un veicot glābšanas darbus 
iesniedzējiem, kas bija ieradušies Sofijā no Varnas, lai tiktos ar delegācijas pārstāvjiem. 
Lūgumraksta iesniedzēji — 14 pazudušo Kambodžas karoga motorkuģa „Hera”, kas 
2004. gada februārī nogrima Melnajā jūrā dažas jūdzes no Bosfora jūras šauruma, jūrnieku 
radinieki — kritizēja Bulgārijas iestāžu veiktās izmeklēšanas trūkumus un nepilnības un 
norādīja, ka vairāk kā pusotru gadu pēc lūgumraksta iesniegšanas viņi nav saņēmuši nekādu 
informāciju no ES iestādēm par to ieinteresētību iejaukties, lai atklātu patiesību un noteiktu 
vainīgos, un noskaidrotu, kas ir noticis ar pazudušajiem jūrniekiem. Saskaņā ar Turcijas un 
Bulgārijas iestāžu sniegto oficiālo paziņojumu kuģis nogrima sliktu laika apstākļu dēļ. Tomēr 
attiecīgajā dienā, laikā un negadījuma vietā uzņemtajos satelīta attēlos ir redzamas jūras spēku 
mācības, kurās piedalās divas turku un viena krievu zemūdene. Mācību laikā viena no turku 
zemūdenēm torpedēja un nogremdēja kuģi „Hera”. Krievu zemūdenes apkalpe pameta savu 
kuģi avārijas situācijas dēļ. Divi militārie helikopteri izglāba gan krievu, gan arī bulgāru 
apkalpes. Dažas stundas pēc negadījuma viens Turcijas un viens Grieķijas televīzijas kanāls 
raidīja no salas Marmora jūrā, uz kurieni bija aizvesti apkalpes locekļi. Kopš tā laika no 
14 apkalpes locekļiem nav saņemta nekāda informācija. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēji 
aicināja delegācijas pārstāvjus izskatīt viņu iesniegto lūgumrakstu un nodrošināt, lai 
Bulgārijas iestādes pilnībā ievērotu noteikumus attiecībā uz jūras nelaimes gadījumu un 
incidentu izmeklēšanu. Pēc viedokļu apmaiņas priekšsēdētājs norādīja, ka delegācijas locekļi 
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ceturtdien, 30. oktobrī paredzētās tikšanās laikā pārrunās šo jautājumu ar satiksmes ministru.

Pēc tam delegācijas pārstāvji tikās ar Lūgumraksta Nr. 0795/2007, ko Bulgārijas 
Pareizticīgās baznīcas Svētās sinodes vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Latchezar 
Popov, par Eiropas Cilvēktiesību hartas iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz reliģijas 
izvēles brīvību, privāto īpašumu, tiesībām uz taisnīgu tiesu un sociālo aizsardzību
iesniedzējiem Alternatīvās sinodes vadītāja metropolīta Inokentija vadībā. Divi Bulgārijas 
Pareizticīgās baznīcas novirzieni izveidojās pēc šķelšanās 1992. gadā, ko organizēja personas, 
kuras apgalvoja, ka patriarhs Maksims 1971. gadā ir ievēlēts par baznīcas galvu, pārkāpjot 
baznīcas kanonus, un ka viņu šajā amatā patiesībā ir iecēlušas komunistu iestādes. Pēdējos 
gados amatpersonas nopietni atbalstīja patriarhātu (ko atzīst arī pārējās pareizticīgo baznīcas) 
un paziņoja, ka Bulgārijas pretrunīgie 2002. gada tiesību akti par reliģijām tika pieņemti, lai 
apvienotu sašķēlušos pareizticīgo baznīcu. Pēc valsts naidīgās attieksmes pret Alternatīvo 
sinodi pastiprināšanās, jo patriarha Maksima pretinieki tika vajāti, iestādes 2004. gada jūlijā 
izraidīja visus Alternatīvās sinodes sekotājus no viņu baznīcām. Pēc tam amatpersonas 
paziņoja, ka šķelšanās ir novērsta, neskatoties uz to, ka joprojām pastāv daudzas Alternatīvās 
sinodes draudzes, kuras bez finansiāla atbalsta cīnās par savu pastāvēšanu. Valsts naidīgā 
izturēšanās turpinās, un lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 10. pantu un Eiropas Cilvēktiesību hartas attiecīgo 9. pantu. Pēc viedokļu apmaiņas 
priekšsēdētājs norādīja, ka delegācijas locekļi pārrunās šo jautājumu ar labklājības ministru 
ceturtdien, 30. oktobrī paredzētajā sanāksmē, ka Lūgumrakstu komiteja aicinās Eiropas 
Savienību un Bulgārijas iestādes rast risinājumu un ka diskusijas par šo jautājumu atsāksies 
nākamajā Lūgumrakstu komitejas sanāksmē, klātesot lūgumraksta iesniedzējiem.

Lielākā diskusijas daļa bija veltīta lūgumrakstiem, kas attiecās uz Rilu un Natura 2000, 
klātesot 19 lūgumrakstu 1 iesniedzējiem. Lūgumrakstu iesniedzēji sniedza PowerPoint
prezentāciju, uzsverot, ka Rilas Nacionālais parks ir atzīts par daļu no Aizsargājamo dabas 
teritoriju tīkla (PAN), ko izveidoja Pasaules Dabas fonds (PDF) un Holandes ilgtspējīga 
tūrisma grupa „Molecaten”. Šis parks ir viena no lielākajām Eiropas aizsargājamajām 
teritorijām un ietver neskartas teritorijas, kas šajā kontinentā ir liels retums.

Rilas kalnos ir sastopama liela floras un faunas daudzveidība — 17 augu sugas šajā teritorijā 
ir endēmiskas, savukārt 15 ir izzūdošas un 2 — apdraudētas. Citu dzīvnieku sugu starpā šeit ir 
sastopamas daudzas ledājos dzīvojošu reliktu dzīvnieku sugas, piemēram, sniega strupaste, 
kas ir viena no 158 sugām, ko aizsargā Bernes Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un 
dabisko dzīvotņu aizsardzību. Jaunu ceļu būvniecība, mežu izstrāde un slēpotāju liftu 
uzstādīšana notiek pie Rilas Nacionālā parka robežām, bet citus lielus projektus, tostarp 
papildu ceļu, viesnīcu un dzīvojamo māju būvniecību, ir paredzēts īstenot ap to esošajās 
teritorijās. Lielu daļu šo projektu ir paredzēts īstenot tā sauktajā „Rilas buferzonā”, kuru ir 
iecerēts pievienot Natura 2000 tīkla aizsargājamai dabas teritorijai. Pievienojot šo teritoriju 
tīklam, visi projekti būtu jāpārskata atbilstoši ES iniciatīvā noteiktajiem vides standartiem. 
2007. gada 29. novembrī Bulgārijas Vides un ūdens resursu ministrija izslēdza šo teritoriju no 
Eiropas Komisijai iesniedzamā saraksta, apgalvojot, ka šādai izslēgšanai ir zinātniski pamatoti 
iemesli. Šā iemesla dēļ Bulgārijas Vides un ūdens resursu ministrija nonāca vietējo un 
starptautisko vides aizsardzības organizāciju pastiprinātas uzmanības lokā. 

                                               
1 Lūgumraksti Nr. 196/2007, Nr. 507/2007, Nr. 745/2007, Nr. 997/2007, Nr. 1082/2007, Nr. 1503/2007, 
Nr. 526/2008, Nr. 1334/2008, Nr. 1335/2008, Nr. 1336/2008 un Nr. 1337/2008.
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Lūgumrakstu iesniedzēji uzsvēra, ka nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums un ka attīstītāji 
sadala lielos projektus mazākos, lai izvairītos no ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas. 
Viņi arī norādīja, ka jaunie slēpošanas kūrorti tiek būvēti uz tā sauktās „iemainītās zemes”. 
Lielākā daļa klātesošo lūgumrakstu iesniedzēju gatavojās pievienoties delegācijai in situ Rilas 
apmeklējumam, kas bija paredzēts otrdien.

Otrdienas rītā notikušās neformālās tikšanās ar priekšsēdētāja vietnieci Kathy Sinnott laikā 
radio „Darik Radio” žurnāliste Maria Iotova, kas pārstāvēja Lūgumraksta Nr. 911/2008 par 
pedofilijas gadījumiem, incidentiem, kuros ir iesaistīti bērni, noziegumiem un vardarbību pret 
bērniem un bāreņiem Bulgārijā pēdējos divos gados iesniedzējus, iesniedza pēdējos trīs gados 
(2005.–2008. gads) notikušu šāda veida gadījumu sarakstu. Iesniedzot ziņojumu un statistikas 
datus, lūgumraksta iesniedzēji cer, ka ES iestādes veiks padziļinātu pret Bulgārijas bērniem 
vērstas vardarbības gadījumu pārbaudi un palīdzēs atrisināt šo problēmu, kuras pamatā ir 
neapmierinoša tieslietu iestāžu darbība.

Rilas Dabas parka apmeklējums

Kopā ar lūgumrakstu iesniedzējiem Eiropas Parlamenta deputāti apmeklēja Borovets, 
Govedartsi, Iskrovete un Panichiste ciemus, kas atrodas Rilas Dabas parka teritorijā. 
Delegācija apmeklēja vietas, kur tiek īstenoti slēpošanas centru Super Borovets (Iskrovete-
Govedartsi-Maliovitsa) un Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul) būvniecības projekti. 
Delegācijai šo apmeklējumu laikā pievienojās arī vietējo kopienu pārstāvji.

Šo projektu īstenošanas laikā ir paredzēts paplašināt esošo slēpošanas kūrortu, kas atrodas 
Rilas kalnos, aptuveni 70 kilometrus uz dienvidiem no Sofijas. Kūrortā Super Borovets tiks 
izveidotas 19 slēpošanas trases ar kopējo garumu 42 kilometri, pacēlāji, kuri spēs apkalpot 
37 000 tūristu, 4000 brīvdienu mājas un vairākas viesnīcas 100 000 kvadrātmetru teritorijā. 
Īstenojot Panichiste projektu, tiks izveidoti 15–20 pacēlāji un pēc tam nacionālā parka 
teritorijā tiks būvētas servisa ēkas un garāžas. Projektu īstenošanas laikā ir paredzēts būvēt arī 
vairākus nelikumīgus ceļus. To starpā ir arī ceļš no Panichiste ciema, pa kuru brauca 
delegācija un kurš ir uzbūvēts, neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu. Ceļš zināmā mērā 
kalpo kā nacionālā parka robeža, bet dažās vietās tas divas reizes pārsniedz tā sākotnējo 
platumu un iestiepjas parka teritorijā.

Šādu kompleksu būve radikāli mainīs apkārtējo ainavu un ekosistēmu, apdraudot Rilas kalnu 
bioloģisko daudzveidību. Darbi jau tiek veikti pie Rilas buferzonas, un visticamāk to rezultātā 
tiks nodarīts kaitējums ainavai un dzīvotnēm. Rilas kalni ir viens no bioloģiski 
visdaudzveidīgākajiem reģioniem Eiropā. Lielu daļu kalnu grēdu aizsargā valsts tiesību akti, 
un šī teritorija ir pieteikta aizsargājamas teritorijas statusa saņemšanai saskaņā ar Eiropas 
Natura 2000 tīkla pamata noteikumiem. 

Irina Mateeve, kura Bulgārijas Vides aizsardzības sabiedrībā ir atbildīga par Eiropas politiku 
īstenošanu un ir viena no lūgumrakstu iesniedzējām, kas pavadīja delegāciju, norādīja, ka 
aptuveni 30 procentus no Bulgārijas teritorijas būtu jāiekļauj Natura 2000 tīklā, bet, ka 
galīgajā sarakstā, ko valdība iesniedza Eiropas Komisijai, ir iekļauti tikko 10 % tās teritorijas 
un ka no 114 speciālistu ierosinātajām teritorijām Komisijai iesniegtajā galējā sarakstā ir 
iekļautas 88 teritorijas. Lūgumrakstu iesniedzēji arī minēja, ka no Bulgārijas valdības 
iesniegtā Natura 2000 teritoriju saraksta gandrīz pilnībā ir izslēgtas teritorijas, kas atrodas 
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Melnās jūras piekrastē, kā arī kalnainās teritorijas slēpošanas kūrortu tuvumā, par kurām 
interesējas investori, un ka iemesls tam, ka Bulgārijas valdība atlika saraksta iesniegšanu, ir 
„investoru interese” par noteiktām teritorijām, jo īpaši Melnās jūras piekrastē un slēpošanas 
kūrortu tuvumā, kas ir pretrunā ar ES Dzīvotņu direktīvas un valsts tiesību aktu prasībām, kas 
nosaka, ka teritorijas statusu var noteikt tikai, pamatojoties uz zinātniskiem argumentiem.

Lūgumrakstu iesniedzēji arī norādīja, ka iestādes ir likušas saprast, ka tām šī situācija ir 
vienaldzīga un ka to īstenoto pasākumu mērķis patiesībā nav novērst vai apturēt šāda veida 
projektu īstenošanu. Labākajā gadījumā Vides un ūdens resursu ministrija piemēro sodu 
vietējām amatpersonām, kas pieļauj šādu būvniecību. Pēc šo sodu nomaksas būvniecība tiek 
turpināta. Lūgumrakstu iesniedzēji arī uzsvēra, ka teritorija ap Rilas Nacionālo parku, kas ir 
pieteikta Kopienai nozīmīgas teritorijas statusa saņemšanai (Rilas buferzona, kods 
BG0001188), ir vienīgā no 225 teritorijām, kas tika izslēgta no Natura 2000 saraksta. Tas 
pierāda milzīgo spiedienu, ko uz Bulgārijas Vides un ūdens resursu ministriju izdara investori, 
kas ir ieinteresēti slēpošanas kūrortu attīstības projektu īstenošanā Rilas Dabas parka tuvumā.

Lūgumrakstu iesniedzēji arī norādīja, ka, lai sniegu slēpošanas trasēs padarītu noturīgāku, ir 
izmantotas ķīmiskas vielas, kas ir pretrunā ar Putnu direktīvas 4. panta 4. punkta 
noteikumiem. Delegācija arī novēroja, ka vietās, kur notiek būvniecība, nav izveidota 
kanalizācijas sistēma.

Jaunie projekti ir pretrunā ar spēkā esošajiem Bulgārijas tiesību aktiem, bet Bulgārijas 
iestādes nedara neko, lai atrisinātu šo problēmu, un — kā uzsvēra lūgumrakstu iesniedzēji —
tas, ka Bulgārijas premjerministrs Sergey Stanishev piedalījās viena no nelikumīgi uzbūvēto 
pacēlāju atklāšanā septembrī, ir uzskatāms par pierādījumu šo projektu atbalstam augstākajā 
līmenī.

Lūgumrakstu iesniedzēji pauda atzinību par to, ka Komisija ir brīdinājusi Bulgāriju par 
nevēlēšanos noteikt atbilstošas īpaši aizsargājamas teritorijas (ĪAT) migrējošām un 
neaizsargātām savvaļas putnu sugām, kas ir pretrunā ar ES direktīvu par savvaļas putnu 
aizsardzību 1, bet Eiropas Parlamenta deputāti vērsa lūgumrakstu iesniedzēju uzmanību uz to, 
ka attiecīgā pārkāpuma procedūra ir tā sauktā „horizontālā pārkāpuma procedūra”, kas, 
iespējams, neatrisinās šo gadījumu. Tādēļ deputāti aicināja lūgumrakstu iesniedzējus atsevišķi 
norādīt katru ES tiesību aktu pārkāpuma gadījumu, lai tiktu uzsāktas pārkāpumu procedūras 
attiecībā uz katru Bulgārijas iestāžu pieļauto ES tiesību aktu pārkāpumu. Tādējādi vienlaicīgi 
tiktu īstenotas vairākas pārkāpumu procedūras, nodrošinot efektīvāku spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanu. Atpakaļceļā uz Sofiju delegācija uz īsu brīdi apstājās pie Djerman upes 2. Upes 
baseins vairāk nekā 50 gadus ir bijis pakļauts postošai ietekmei celtniecības materiālu ieguves 
dēļ, kas šajā reģionā tiek izmantoti būvniecībā.

Bērnu ar garīgu un fizisku invaliditāti aprūpes iestādes „Daga” apmeklējums

Pirms atgriešanās Sofijā delegācija apmeklēja iestādi „Daga”, kurā uzturas 75 bērni ar garīgu 
un fizisku invaliditāti vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Šī iestāde atrodas bērnu aprūpes iestāžu 
grupas pakļautībā, kuras darbības attīstība pēdējos gados ir novērtēta pozitīvi, un tā tiek 

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.
2 Lūgumrakstā Nr. 196/2007 minētais jautājums.
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pienācīgi pārvaldīta un ir atbilstoši aprīkota. Šajā iestādē par bērniem, no kuriem vairākiem 
tiek nodrošināta dienas aprūpe, rūpējas 20 īpaši apmācīti skolotāji un medicīnas darbinieki, un 
palīgdarbinieki.

Bērni sveica delegāciju saskaņā ar bulgāru tradīcijām, cienājot viesus ar maizi un medu. 
Īstenojot šo tradīciju, saimnieki parāda, ka viesi ir laipni gaidīti un ka viņi vēlas dalīties ar 
viesiem maltītē. Pēc tam daži no bērniem dziedāja un dejoja tradicionālās bulgāru tautas 
dejas. Deputāti arī saņēma bērnu izgatavotas apsveikuma kartiņas.

Šīs iestādes direktore Rositsa Stoyanova pastāstīja delegācijas pārstāvjiem, ka tuvākajā laikā 
iestāde tiks pārcelta uz jaunām telpām, un parādīja viņiem projektus jaunajām moderni un 
atbilstoši aprīkotajām ēkām, kuras atradīsies 0,4 hektāru plašā parkā un kurās bērni dzīvos 
divvietīgās istabiņās nevis kopmītnēs, kā tas ir šobrīd. Viedokļu apmaiņas laikā direktore arī 
informēja delegāciju, ka ne visi bērni iegūst izglītību šajā iestādē un ka daži ir saņēmuši 
stipendiju mācībām specializētās skolās. Pēc 18 gadu sasniegšanas šajā iestādē dzīvojošie 
jaunieši dodas iegūt profesionālo izglītību uz īpašām specializētajām skolām. Rosita 
Stoyanova uzsvēra, ka būtiskākais mērķis ir reintegrēt bērnus viņu ģimenēs un ka pēdējā gada 
laikā 22 bērni ir atgriezušies pie savām ģimenēm. Viņa arī norādīja, ka Bulgārijas bērnu 
aizsardzības politika pēdējos gados ir mainījusies un ka tā galvenokārt ir vērsta uz personāla 
apmācību un sadarbību starp vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas 
bērnu aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā.

Neformālā vizīte uz Chelopech ciemu

Eiropas Parlaments nesen saņēma lūgumrakstu par zelta raktuvēm 1 Chelopech ciemā un 
lūgumrakstu par to darbības rezultātā radušos dzeramā ūdens piesārņojumu 2, un, tā kā 
Chelopech ciems atrodas pa ceļam no Sofijas uz Gabrovu, delegācija vienojās dot iespēju 
lūgumrakstu iesniedzējiem un vietējiem iedzīvotājiem parādīt lūgumrakstos minēto vietu un 
neformālas tikšanās laikā īsi argumentēt savus apgalvojumus. Diskusija par šiem 
lūgumrakstiem notiks kādā no turpmākajām Lūgumrakstu komitejas sanāksmēm, piedaloties 
iesaistītajām pusēm.

Lūgumrakstu iesniedzēji paskaidroja, ka 2008. gada jūlijā Bulgārijas valdība zelta raktuvju 
īpašniekiem izsniedza atļauju palielināt ražošanas apjomu, zelta izskalošanai izmantojot 
cianīdu. Sabiedriskajā apspriešanā tika iesaistīti tikai Chelopech ciema un Chavdar ciema 
iedzīvotāji, no kuriem liela daļa strādā zelta raktuvēs un tādēļ ir atkarīgi no to vadības. Šī 
situācija ir nopietni satraukusi upju Topolnica un Marica tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus, jo 
viņi nav pārliecināti par to, ka iestādes aizsargās viņu veselību no cianīda noplūdes.

Ir jāņem vērā, ka uzņēmuma „Chelopech Mining” projekts ir sadalīts divās daļās. Projekta 
1. fāzē uzmanība ir vērsta uz vides aizsardzības uzlabojumiem un 2. fāzē — uz metālu 
ieguves paplašināšanu, ieviešot zelta izskalošanas metodi, izmantojot cianīdu. 2004. gadā 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka apstiprināja 10 miljonu USD lielu aizdevumu 
projekta 1. fāzes īstenošanai. Projekta 2. fāze tiek pārskatīta kopš 2005. gada, un nav notikusi 
virzība uz priekšu, jo 2006. gada martā Bulgārijas Vides un ūdens resursu ministrija apturēja 

                                               
1 Lūgumraksts Nr. 1335/2008.
2 Lūgumraksts Nr. 1334/2008.
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projekta īstenošanu Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) veikšanas laikā.

Projekta 2. fāzē paredzētais IVN tika apturēts pēc vides aizsardzības aktīvistu protestiem pret 
cianīda izmantošanu, pret ko savukārt protestēja kalnrūpnieki. Vides un ūdens resursu 
ministra „atteikums klusējot” nebija uz vides aizsardzības vai juridiskiem apsvērumiem 
pamatots iemesls projekta apturēšanai. Tomēr kā iemesls plānu par dārgmetālu ieguves 
paplašināšanu raktuvēs noraidīšanai tika minēta zemā koncesijas maksa. Pēc divus gadus 
ilgām pārrunām 2008. gada martā Bulgārijas ministru prezidenta birojs paziņoja, ka 
Bulgārijas valstij ir izdevies atgūt 25 % raktuvju daļu, kā arī vienoties par augstāku koncesijas
maksu. Netika pieminētas vides problēmas saistībā ar cianīda izmantošanu zelta izskalošanai 
vai 2005. un 2006. gadā veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti. Ietekmes uz vidi 
novērtējums 2005.–2006. gadā bija jāveic saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem. 2007. gadā 
Bulgārija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. Chelopech projekta kopsavilkuma 
dokumentā ir noteikts, ka „Projekta 2. fāzē ir jāveic pilns IVN saskaņā ar Bulgārijas un ES 
tiesību aktu prasībām”.

Runājot par IVN un tā trūkumiem, lūgumrakstu iesniedzēji aicināja Eiropas Parlamenta 
deputātus pievērst uzmanību tam, ka nav organizēta informēšanas kampaņa un sabiedriskā 
apspriešana, iesaistot gar raktuvēm plūstošās upes krastos dzīvojošās kopienas, un ka Maricas 
upes krastos, kas ir lielākā upe valsts teritorijā un kas plūst arī pa blakus esošās Grieķijas 
teritoriju, dzīvo vairāk nekā divi miljoni iedzīvotāju. Neskatoties uz nevalstisko organizāciju 
un vietējo kopienu izrādīto interesi, nav organizēta sabiedriskā apspriešana atbilstoši Espo 
Konvencijai „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā”, iesaistot Grieķijas 
kopienas, kā arī saistībā ar IVN organizētās sabiedriskās apspriešanas laikā izvērtēšanai nav 
iesniegti nelaimes gadījumu novēršanas plāni attiecībā uz toksisku vielu izmantošanu un 
pārvadāšanu.

Pēc tam, kad lūgumrakstu iesniedzēji bija snieguši ievadinformāciju, viņi aizveda delegācijas 
pārstāvjus (apvidus automobiļos) līdz netālu esošam pārstrādes atkritumu dīķim. Deputāti bija 
nepatīkami pārsteigti par atkritumu saguluma daudzumu un tā radīto tiešo apdraudējumu 
sabiedrības veselībai, ūdens resursiem, augsnei un lauksaimnieciskajai ražošanai, un reģiona 
klimatiskajiem apstākļiem, jo augstais nokrišņu līmenis un regulārie plūdi situāciju var 
pasliktināt vēl vairāk. Lūgumrakstu iesniedzēji uzsvēra, ka paaugstināts arsēna līmenis, kas 
rodas raktuvju darbības dēļ, ir konstatēts jau vairākās ūdenskrātuvēs, ko izmanto Pobrenes 
pilsētas apgādei ar dzeramo ūdeni. Tā kā ar piesārņojumu saistītas plaušu slimības un vēzis 
šajā reģionā ir plaši izplatīti — laimīgā kārtā šīs slimības neskar bērnus –, šis jautājums ir 
uzskatāms par prioritāru.

Uzņēmuma „Chelopech Mining” izpilddirektors savā 3. novembra vēstulē informēja 
delegāciju, ka delegācijas pārstāvju apmeklētais pārstrādes atkritumu dīķis nepieder 
uzņēmumam „Chelopech Mining” un ka daļa no delegācijai sniegtās informācijas acīmredzot 
ir maldinoša.

Vizīte Gabrovā

No Chelopech ciema delegācija devās uz Gabrovu pa Šipkas pārejas ceļu cauri Balkānu 
kalniem, kur Atbrīvošanas kara (1877.–1878.) laikā notika viena no nozīmīgākajām krievu-
turku cīņām. Gabrova atrodas ziemeļu pusē Balkānu kalnu pakājē, netālu no IX Eiropas 
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transporta koridora. Kopš Haynboaz pārejas ceļa rekonstrukcijas darbu sākšanas 2002. gadā 
smagais transports, kas brauc tranzītā no ziemeļiem uz dienvidiem, ir novirzīts pa ceļu cauri 
Gabrovai. Par pārvadājumiem atbildīgās iestādes vairākkārt ir solījušas pilsoņiem, ka ceļa 
būves darbi tiks pabeigti 2008. gada vidū, bet saskaņā ar jaunāko informāciju darbi turpināsies 
līdz 2015. gadam, kas nozīmē, ka vēl 7 gadus tiks apdraudēts dzīvās dabas ekoloģiskais 
līdzsvars un vietējo iedzīvotāju fiziskā un garīgā veselība, un visvairāk jau iedzīvotāju 
drošība, ko ietekmē katru dienu notiekošie satiksmes negadījumi.

Ieturot maltīti kopā ar lūgumrakstu iesniedzējiem restorānā, kas atrodas pilsētas centrā, 
delegācijas pārstāvjiem bija iespēja pārliecināties par to, ka garām restorānam dažus metrus 
no tā logiem nepārtraukti brauc smagie transportlīdzekļi. Atpūtas vietu trūkuma dēļ pie
ziemeļu-dienvidu tranzīta ceļa smago transportlīdzekļu vadītāji apstājas Gabrovā, tādējādi vēl 
vairāk palielinot jau tā pārlieku augsto satiksmes blīvumu.

Pēc tam sekojošajā sanāksmē Kultūras centrā, kurā piedalījās arī pilsoņi, kas cieš no šīs 
situācijas, lūgumrakstu iesniedzēji norādīja, ka ceļa tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji ir spiesti 
elpot indīgās gāzes, un ka trokšņu līmenis ievērojami pārsniedz pieļaujamo, kā arī, ka 
nepārtrauktā satiksmes plūsma dienā un naktī liedz iedzīvotājiem gulēt un atpūsties. 
2007. gadā tika izveidota Iniciatīvas komiteja, kas nosūtīja vēstules satiksmes ministram, 
reģionālās attīstības un valsts būvdarbu ministram, Ceļu infrastruktūras fonda direktoram un 
Bulgārijas ombudam, pieprasot apturēt satiksmi nakts laikā un nedēļas nogalēs, nodrošināt 
drošību un aizliegt apturēt un novietot garos transportlīdzekļus caurbraucamā ceļa malās. Tā 
kā komitejas prasības netika apmierinātas, un pat netika saņemtas atbildes uz nosūtītājām 
vēstulēm, lūgumrakstu iesniedzēji kā pēdējo izmantoja iespēju iesniegt lūgumrakstus Eiropas 
Parlamentam. Uz delegācijas pārstāvju jautājumiem par iespējamiem piešķīrumiem no 
struktūrfondiem alternatīvu ceļu infrastruktūras projektu īstenošanai saistībā ar Šipkas pāreju 
lūgumrakstu iesniedzēji atbildēja, ka šādi projekti nebija paredzēti, piešķirot līdzekļus 
Bulgārijai 2007.–2013. gada periodam, jo šis jautājums netika uzskatīts par valsts prioritāti. 
Eiropas Parlamenta deputāti uzsvēra, ka viens no Lūgumrakstu komitejas būtiskākajiem 
uzdevumiem ir būt par starpnieku un ka šis jautājums ceturtdien paredzēto tikšanos laikā tiks 
pārrunāts ar Bulgārijas satiksmes ministru un vides un ūdens resursu ministru. Šis jautājums ir 
jāiesniedz izskatīšanai arī Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātā, lai 
veicinātu viedokļu apmaiņu un labākās prakses izplatīšanu, kā arī Eiropas Parlamenta 
Transporta komitejā.

Pēc delegācijas pārstāvju ierosinājuma sanāksme turpinājās caurbraucamā ceļa vidū Kultūras 
centra priekšā, tādējādi apturot satiksmi uz aptuveni 10 minūtēm. 

Pēc tam Gabrovas mēra Tomislav Donchev pavadībā delegācija uz īsu brīdi iegriezās bērnu 
invalīdu dienas aprūpes centrā, kur viņi uzturas kopā ar savām ģimenēm. Centrs tika dibināts 
2006. gadā, un tajā tiek nodrošināta aprūpe Gabrovas un tuvākās apkaimes bērniem. Pašlaik 
šajā centrā par 16 bērniem rūpējas 8 darbinieki. Bērni, kas nedzīvo Gabrovā, var izmantot 
īpašu pabalstu transporta izdevumu segšanai.

Improvizētās pareizticīgo baznīcas apmeklējums

Atgriežoties Sofijā, priekšsēdētāja vietniece Kathy Sinnott kopā ar lūgumraksta iesniedzēju 
apmeklēja improvizētu (teltī izveidotu) pareizticīgo baznīcu Aleksandra Batenberga laukumā. 
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Vairāki pareizticīgo garīdznieki, kuru vārdā tika iesniegts lūgumraksts, bija atbraukuši uz 
Sofiju, cerot satikt delegācijas pārstāvjus. Pēc vakara dievkalpojuma viņi pastāstīja par 
dramatisko situāciju, kādā nonākuši, proti, zaudēto darbu, īpašuma konfiskāciju, atņemtajām 
tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu un veselības aprūpi. Viens no garīdzniekiem ar asarām acīs 
stāstīja, ka viņa dēls pēc izslēgšanas no garīdznieku semināra, pamatojoties uz viņa tēva 
piederību Alternatīvajai sinodei, ir izdarījis pašnāvību. Tikšanās noslēgumā garīdznieki deva 
svētību un parādīja delegācijas pārstāvjiem brīvdabas fotogrāfiju izstādi, kas bija izveidota 
blakus improvizētajai baznīcai. Kathy Sinnott norādīja, kas šis jautājums tiks pieminēts 
tikšanās laikā ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem.

Tikšanās ar Bulgārijas satiksmes ministru Petar Mutafchiev

Pirmā no ceturtdien paredzētajām tikšanām bija tikšanās Bulgārijas Satiksmes ministrijā ar 
satiksmes ministru Petar Mutafchiev. Pēc tam, kad ministrs bija sniedzis informāciju par 
vispārējo situāciju saistībā ar infrastruktūru un Eiropas transporta koridoriem, kas šķērso 
Bulgāriju, delegācijas pārstāvji runāja par lūgumrakstos minētajiem gadījumiem, kas ir 
Satiksmes ministrijas kompetencē. Attiecībā uz Gabrovu ministrs norādīja, ka viņš ir 
informēts par problēmu, bet, ka par izveidojušos situāciju ir atbildīga pašvaldība. Ministrs arī 
uzsvēra, ka, pabeidzot darbus Haynboaz pārejā, šī situācija tiks atrisināta. Viņš arī norādīja, 
ka apvedceļa būvniecība ap Gabrovu ir viens no ministrijas noteiktajiem uzdevumiem. 
Atbildot uz jautājumu par ministrijas izvairīšanos sniegt atbildi uz Iniciatīvas komitejas 
vēstulēm, ministrs norādīja, ka atbildes tika nosūtītas. Attiecībā uz atpūtas vietām pārrunas 
notiks tuvākajā nākotnē.

Pēc viedokļu apmaiņas par jauktiem kravu pārvadājumiem pa autoceļiem un dzelzceļu, 
piesārņojumu Sofijā, pārlieku augstajām taksometru pakalpojumu cenām braucieniem no 
Sofijas lidostas uz pilsētas centru un nelikumīgo ceļu būvi Rilā, diskusija pievērsās kuģa 
„Hera” katastrofai Melnajā jūrā. Ministrs norādīja, ka kuģis nebija reģistrēts zem Bulgārijas 
karoga un ka negadījums notika nevis Bulgārijas, bet gan Turcijas ūdeņos, un ka šā iemesla 
dēļ izmeklēšanu saskaņā ar starptautiskajiem jūrniecības tiesību aktiem veica Turcijas 
iestādes. Tomēr Bulgārijas Satiksmes ministrija izmeklēšanas laikā ir sazinājusies ar Turcijas 
Satiksmes ministriju un sniegusi iegūto informāciju upuru ģimenēm. Noslēgumā ministrs 
piebilda, ka šis jautājums ir tiesas instanču kompetencē, kuras ministrija aktīvi atbalsta, lai 
noskaidrotu patiesību.

Tikšanās ar vides un ūdens resursu ministra vietnieku Cavdar Georgiev

Eiropas Parlamenta deputāti norādīja ministram, ka, pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju 
in situ apmeklējumu laikā sniegto informāciju, būtiskākās problēmas ir sabiedrības 
neinformēšana un sabiedriskās apspriešanas neorganizēšana, ūdens piesārņojuma draudi 
Chelopech ciemā, zemes iemainīšana, izvairīšanās veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un 
Bulgārijas nespēja izpildīt noteikumus attiecībā uz Natura 2000 tīklu. 

Ministrs noliedza apgalvojumu, ka divi miljoni pilsoņu ir apdraudēti ūdens piesārņojuma dēļ, 
kas radies raktuvju darbības rezultātā Chelopec ciemā, un norādīja, ka investoru pienākums ir 
nodrošināt ūdens resursu aizsardzību. Atbildot uz jautājumiem par neveiktajiem ietekmes uz 
vidi novērtējumiem saistībā ar infrastruktūras vai pilsētbūvniecības projektiem, ministrs 
norādīja, ka Vides un ūdens resursu ministrija dara visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu 
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tiesību aktu ievērošanu, un apgalvoja, ka saistībā ar visiem delegācijas pārstāvju minētajiem 
projektiem ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Kad delegācijas pārstāvji jautāja par ceļu 
no Panichiste ciema Rilā, ministrs atzina, ka ir pieļautas kļūdas, bet norādīja, ka pašlaik 
īstenotās procedūras atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.

Tikšanās ar darba un sociālās politikas ministra vietnieku Vasil Voynov

Visproduktīvākā no ceturtdienas rītā organizētajām tikšanām bija tikšanās ar darba un sociālās 
politikas ministra vietnieku Vasil Voynov. Ministrs pastāstīja, ka 2006. gadā ir grozīti tiesību 
akti par bērnu aizsardzību, lai nodrošinātu iespēju bērnus audzināt audžuģimenēs. Ministrs 
piekrita, ka visbūtiskākais ir nodrošināt iespēju bērnam augt ģimenē, un norādīja, ka viņš ir 
noraizējies par pamesto bērnu, tostarp pamesto bērnu ar īpašajām vajadzībām, skaitu. Tādēļ 
ministrija īsteno pasākumus, lai sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm un nodrošinātu to, ka bērni 
aug savās ģimenēs. Attiecībā uz pedofilijas gadījumiem bērnu aprūpes iestādēs ministra 
vietnieks norādīja, ka šādiem gadījumiem, kas galvenokārt nonāk sabiedrības uzmanības lokā 
ar mediju palīdzību, tiek pievērsta ļoti nopietna uzmanība. Ministra vietnieks minēja, ka viņa 
vadītais departaments arī turpmāk vēlas sazināties ar Lūgumrakstu komiteju, un puses 
vienojās, ka ministrijas pārstāvim būtu jāpiedalās komitejas sanāksmē, kad tiks izskatīts
attiecīgais jautājums.

Eiropas Parlamenta deputāti pauda nožēlu, ka viņi nevarēja apmeklēt kādu no iestādēm, par 
kurām bija sniegta negatīva informācija. Saskaņā ar ministrijas pārstāvju sniegto informāciju 
nebija viegli noorganizēt bērnu sociālās aprūpes iestādes apmeklējumu, jo delegācija varēja 
apmeklēt iestādi tikai vakarā, bet „Daga” bija viena no tām dažām iestādēm, kas viesus vakarā 
varēja uzņemt. 

Delegācijas pārstāvji arī izmantoja iespēju pieminēt Alternatīvās sinodes garīdznieku 
problēmas, viņiem liegto iespēju pildīt savus pienākumus un neizmaksāto algu. Ministrs ņēma 
vērā delegācijas pārstāvju piezīmes.

Pēdējā tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem un preses konference Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojā

Pirms delegācijas pārstāvju pēdējās tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem pēdējā vizītes 
dienā Eiropas Parlamenta deputāti apmainījās iespaidiem par to, ko viņi bija redzējuši valstī 
un uzzinājuši no diskusijām ar Bulgārijas ierēdņiem. Šajā pēdējā sanāksmē varēja piedalīties 
arī mediju pārstāvji, un tā tika plaši atspoguļota presē tādēļ, ka delegācijas pārstāvji pauda 
stingru nostāju attiecībā uz vides aizsardzības un tiesiskuma jautājumiem Bulgārijā. Mediju 
interesi piesaistīja arī vides aizsardzības aktīvistu demonstrācija, kas tika organizēta Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja ēkas priekšā un kas bija ieplānota pēdējās tikšanās laikā. Presē 
bija atspoguļoti notikumi, papildinot informāciju ar fotogrāfijām. Visi laikraksti stāstīja par 
notikumu ar delegācijas pārstāvi David Hammerstein Mintz, kuru apkrāpa taksometra 
vadītājs, pieprasot maksu, kas ir aptuveni 10 reizes augstāka par parasto maksu, un par to, ka 
delegācijas pārstāvis bija parādījis saņemto kvīti satiksmes ministram, kurš norādīja, ka neko 
nevar darīt, lai atrisinātu šo problēmu. Daudzi no publikāciju virsrakstiem, tostarp virsraksti 
pirmajās lapās, vēstīja par šo gadījumu. Citi publikāciju virsraksti laikrakstos bija „Eiropas 
Parlamenta deputātus šokē ekoloģiskās problēmas Bulgārijā” un „Eiropas Parlamenta deputāti 
izmeklē nelikumīgus būvniecības gadījumus Rilā”. Laikraksts arī iestāžu vārdā publicēja 
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nelielu atbildes rakstu, citējot vides un ūdens resursu ministra vietnieku, kurš norādīja, ka 
Eiropas Parlamenta deputāti nebija objektīvi, jo bija saņēmuši maldinošu, vienpusīgu 
informāciju par ekoloģiskajām problēmām Bulgārijā. 

Secinājumi

Vizīte Bulgārijā ļāva delegācijas pārstāvjiem gūt labāku izpratni par lūgumrakstos minētajām 
situācijām. Tā arī ļāva delegācijas pārstāvjiem uzklausīt Bulgārijas iestāžu viedokli un 
identificēt sadarbības risinājumus. Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem lielā mērā arī 
tuvināja Bulgārijas pilsoņus Eiropas Parlamentam, kas ir viens no būtiskākajiem Lūgumrakstu 
komitejas mērķiem. Diskusijas par visiem lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar faktu vākšanas 
vizīti, atsāksies nākamajās Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs.

Ieteikumi

 Mudina Komisiju pilnībā ņemt vērā un izvērtēt šajā ziņojumā minētos jautājumus, jo 
īpaši attiecībā uz iespējamiem Eiropas Savienības vides tiesību aktu un ES līgumā 
noteikto pamattiesību un principu pārkāpumiem.

 Aicina Bulgārijas valdību nodrošināt stingru atbilstību acquis communautaire vides 
aizsardzības jomā.

 Aicina Bulgārijas iestādes meklēt ilgtspējīgus un drošus transporta un komunikāciju 
risinājumus vietējo iedzīvotāju, viņu veselības un ekonomiskās attīstības interesēs.

 Aicina Bulgārijas valdību uzsākt neatkarīgu jūras negadījuma ar kuģi „Hera” Melnajā 
jūrā izmeklēšanu saskaņā ar SJO Jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas 
kodeksu.

 Aicina Bulgārijas valdību nodrošināt visiem bērniem invalīdiem un bāreņiem 
Bulgārijā vienlīdzīgas iespējas dzīvot piepildītu un cienīgu dzīvi.

 Aicina Bulgārijas valdību nodrošināt reliģijas brīvību un īpašuma tiesību aizsardzību 
saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.
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