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Obiectivele misiunii desfăşurate în Bulgaria

În urma aderării Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, cetăţenii bulgari au 
profitat din plin de dreptul lor de a adresa petiţii Parlamentului European. Comisia pentru 
petiţii a primit până acum 88 de petiţii de la cetăţeni bulgari, iar 27 de petiţii au fost 
trimise mai departe Comisiei Europene pentru verificări suplimentare.

Un mare număr de petiţii se referă la protecţia mediului, dar problemele legate de 
infrastructura de transport, de securitate, de drepturile fundamentale şi de protecţia 
copilului au făcut şi ele obiectul petiţiilor.

În acest context, vizita în Bulgaria a avut drept scop o mai bună înţelegere  a situaţiei din 
Bulgaria şi a problemelor descrise de către cetăţenii bulgari în petiţiile lor, dar a urmărit
şi promovarea activităţii şi a sarcinilor Comisiei pentru petiţii. Vizita le-a oferit 
participanţilor şi posibilitatea de a se întâlni cu autorităţile bulgare şi de a discuta 
problemele ridicate de petiţionari.

Vizita

Delegaţia a fost condusă la început de Marcin Libicki, preşedinte, iar mai târziu de  
Kathy Sinnott, vicepreşedintă. Vizita a început cu întâlniri cu petiţionarii din Sofia. A 
continuat cu schimburi de opinii cu petiţionarii şi vizite la faţa locului în Rila, Chelopech 
şi Gabrovo şi s-a încheiat la Sofia, cu reuniuni la Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Mediului şi Ministerul pentru Afaceri Sociale.

Întâlnirea cu petiţionarii din Sofia

Primul schimb de opinii cu petiţionarii a avut loc luni, 27 octombrie, la Sofia. Pe lângă 
petiţionarii ale căror petiţii se aflau pe agenda vizitei, delegaţia s-a întâlnit şi cu 
petiţionarii care au depus petiţia 453/2007 referitoare la presupusa neglijenţă 
manifestată de Bulgaria în stabilirea cauzelor pierderii unei nave în Marea Neagră şi în 
timpul operaţiunilor de salvare, aceştia deplasându-se de la Varna la Sofia în scopul 
participării la această întâlnire. Petiţionarii, rude ale celor 14 marinari daţi dispăruţi de pe 
„Hera”, o navă sub pavilion cambodgian care s-a scufundat în februarie 2004, în Marea 
Neagră, la câteva mile marine distanţă de Bosfor, au criticat erorile şi comportamentul 
contradictoriu în cadrul investigaţiilor realizate de autorităţile bulgare şi s-au referit la 
faptul că la peste un an şi jumătate de la depunerea petiţiei lor nu au primit încă nicio 
precizare din partea instituţiilor europene în privinţa deciziei de a interveni pentru 
clarificarea faptelor şi stabilirea vinovaţilor pentru a se afla ce s-a întâmplat cu marinarii 
dispăruţi. Versiunea oficială a autorităţilor turce şi bulgare a fost că nava s-a scufundat 
din cauza vremii nefavorabile. Fotografiile din satelit din data, ora şi locul unde s-a 
petrecut incidentul arată totuşi că trei submarine, două turceşti şi unul rusesc, efectuau 
misiuni navale. În cursul misiunii, unul dintre submarinele turceşti a torpilat şi a 
scufundat nava „Hera”. Membrii echipajului de pe submarinul rusesc şi-au abandonat de 
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urgenţă nava. Două elicoptere militare au salvat atât echipajul rusesc, cât şi pe cel bulgar. 
La câteva ore după incident, un canal de televiziune turcesc şi unul grecesc au transmis 
de pe insula din Marea Marmara pe care fuseseră transferate echipajele. De atunci nu s-a 
mai ştiut nimic despre cei 14 membri ai echipajului. Petiţionarii au cerut, aşadar, 
delegaţiei să urmărească activ cursul petiţiei şi să se asigure că autorităţile bulgare 
respectă în totalitate regulile ce stau la baza investigaţiei victimelor şi ale incidentelor 
navale. În urma schimbului de opinii, preşedintele a declarat că delegaţia va ridica 
problema la reuniunea cu ministrul transporturilor, prevăzută pentru joi, 30 octombrie.

În continuare, delegaţia s-a întâlnit cu petiţionarii care au depus petiţia 0795/2007 
adresată de Latchezar Popov, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, 
cu privire la presupuse încălcări ale Cartei europene a drepturilor omului referitoare la 
libertatea religioasă, proprietatea privată, dreptul la judecată corectă şi drepturi sociale, 
conduşi de capul „Sinodului Alternativ”, Mitropolitul Inokentii. Cele două aripi ale 
Bisericii Ortodoxe Bulgare au apărut ca urmare a unei schisme din 1992 condusă de cei 
care susţineau că Patriarhul Maksim fusese ales, în 1971, conducător al bisericii prin 
încălcarea regulilor canonice, deoarece, în realitate, el fusese numit de autorităţile 
comuniste de atunci. În ultimii ani, oficialităţile l-au susţinut cu tărie pe Patriarh (care 
beneficiază de recunoaştere şi din partea restului lumii ortodoxe) şi au declarat că în 2002 
controversata lege a credinţelor religioase a urmărit în mod clar reunificarea Bisericii
Ortodoxe divizate. După amplificarea ostilităţii oficiale faţă de „Sinodul Alternativ”, aşa 
cum au fost denumiţi oponenţii Patriarhului Maksim, autorităţile au expulzat toţi adepţii 
„Sinodului Alternativ” din bisericile lor printr-o razie în masă, ce a avut loc în iulie 2004. 
Ulterior, oficialităţile au declarat că schisma s-a încheiat, în ciuda existenţei multor 
parohii ale „Sinodului Alternativ” care se chinuiesc să supravieţuiască fără mijloace 
financiare. Ostilitatea oficialităţilor a continuat, iar petiţionarii invocă articolul 10 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, în mod similar, articolul 9 din 
Convenţia europeană a drepturilor omului. În urma schimbului de opinii, preşedintele a 
declarat că delegaţia va ridica această problemă la reuniunea cu ministrul pentru afaceri 
sociale, prevăzută pentru joi, 30 octombrie, că prin intermediul Comisiei pentru petiţii se 
va pune presiune asupra autorităţilor europene şi bulgare pentru găsirea unei soluţii şi că 
discuţia cu privire la acest subiect se va relua la următoarea reuniune a Comisiei pentru 
petiţii în prezenţa petiţionarilor.

Cea mai mare parte a discuţiilor a fost dedicată petiţiilor privind Rila şi reţeaua „Natura 
2000”, la care au fost prezenţi 19 petiţionari1. Petiţionarii au făcut o prezentare în Power 
Point, subliniind că Parcul Naţional Rila este inclus oficial în reţeaua de zone protejate 
(RZP) iniţiată de World Wide Fund for Nature (WWF) şi Molecaten, un grup olandez de 
promovare a turismului durabil. Aceasta este una dintre cele mai mari zone protejate din 
Europa şi include arealuri bine conservate de specii sălbatice, o raritate pe continentul 
nostru.

Diversitatea florei şi a faunei din Munţii Rila este impresionantă – 17 specii de plante 
                                                  
1 Petiţiile 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 
1335/2008, 1336/2008 şi 1337/2008.
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sunt larg răspândite în acea zonă, în timp ce 15 sunt ameninţate, iar 2 sunt în pericol de 
dispariţie. Între speciile de animale se întâlnesc numeroase relicve glaciare, inclusiv 
hârciogul de zăpadă, una dintre cele 158 de specii protejate prin Convenţia de la Berna 
privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. În timp ce în 
perimetrul Parcului Naţional Rila se construiesc şosele noi, un sistem pentru transportul 
buştenilor şi un telescaun, alte proiecte de dezvoltare, inclusiv drumuri secundare, 
hoteluri şi blocuri de locuinţe se află în proiect pentru zona înconjurătoare. Multe dintre 
aceste construcţii vizează zona cunoscută drept „zona tampon Rila”, propusă pentru a 
deveni parte a zonei protejate în cadrul reţelei de protecţie a mediului „Natura 2000”. 
Dacă ar deveni parte a reţelei, toate proiectele de dezvoltare ar fi repuse în discuţie, în 
conformitate cu standardele de protecţie a mediului stabilite printr-o iniţiativă a Uniunii 
Europene. În 29 noiembrie 2007, Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria a scos zona 
respectivă de pe lista transmisă Comisiei Europene, pretinzând că există dovezi ştiinţifice 
care justifică această omisiune. Această acţiune a făcut ca Ministerul Mediului din 
Bulgaria să trezească îngrijorarea organizaţiilor locale şi internaţionale din domeniul 
protecţiei mediului.

Petiţionarii au subliniat că nu se realizează în momentul de faţă niciun studiu de impact şi 
că dezvoltatorii încearcă să fragmenteze proiectele în părţi mai mici pentru a evita 
efectuarea de evaluări ale impactului asupra mediului (EIA). Ei au mai declarat că noile 
staţiuni de schi includ şi zone obţinute la schimb. Majoritatea petiţionarilor prezenţi la 
întâlnire aveau să însoţească delegaţia în timpul vizitei la faţa locului de marţi la Rila.

În timpul unei întâlniri neoficiale cu Kathy Sinnott, vicepreşedintă, de marţi dimineaţa, 
Maria Iotova, jurnalist la Darik Radio, reprezentându-i pe petiţionarii care au adresat 
petiţia 911/2008 privind cazuri de pedofilie, incidente în care sunt implicaţi copii, 
infracţionalitate şi violenţă împotriva copiilor şi orfanilor din Bulgaria în ultimii doi ani,
a prezentat o situaţie a unor astfel de cazuri din ultimii trei ani (2005-2008). Cu ajutorul 
raportului lor şi al datelor statistice, petiţionarii speră ca instituţiile UE să înceapă o 
cercetare amănunţită a cazurilor de violenţă împotriva copiilor din Bulgaria şi să
contribuie la rezolvarea problemei, caracterizată prin lipsa unei rezolvări legale 
corespunzătoare.

Vizita la Parcul Natural Rila

Însoţiţi de petiţionari, deputaţii din Parlamentul European au vizitat Borovets, 
Govedartsi, Iskrovete şi Panichiste în cadrul Parcului Natural Rila. Proiectele staţiunilor 
de schi vizitate au fost proiectele Super Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) şi 
Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul). Anumiţi membri ai comunităţilor locale au 
însoţit şi ei delegaţia pe parcursul vizitei.

Aceste proiecte se doresc a fi o extindere a unei staţiuni de schi existente în Munţii Rila, 
la aproximativ 70 de km la sud de Sofia. Staţiunea Super Borovets va cuprinde 19 pârtii
de schi, totalizând 42 km, telecabine cu capacitatea de transport de 37 000 de persoane, 
4000 de vile de vacanţă şi câteva hoteluri, întinzându-se pe o suprafaţă de 100 000 de 
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metri pătraţi. Proiectul Panichiste va cuprinde 15-20 telescaune şi, după construcţia 
acestora, urmează ca în parcul naţional să se amplaseze puncte de servicii şi garaje. 
Proiectele mai cuprind şi construcţia unor drumuri ilegale. Între acestea se află şi drumul 
care porneşte din satul Panichiste, construit fără să se efectueze înainte o evaluare a 
impactului asupra mediului (EIA) şi pe care s-a deplasat delegaţia. Drumul are parţial 
rolul de linie de demarcaţie a parcului naţional dar, în unele puncte, îşi dublează 
dimensiunea iniţială şi pătrunde în incinta parcului.

Construcţia acestor clădiri auxiliare va modifica radical peisajul şi ecosistemul, 
ameninţând biodiversitatea din Munţii Rila. Lucrările au ajuns în zona tampon de la Rila 
şi este foarte posibil ca ele să ducă la distrugerea peisajului şi a habitatelor. Munţii Rila 
reprezintă una dintre regiunile cu cea mai mare biodiversitate din Europa. O bună parte a 
acestui lanţ muntos este protejat de legislaţia naţională şi şi-a depus candidatura pentru 
obţinerea statutului de zonă protejată în cadrul reţelei europene „Natura 2000”.

Irina Mateeva, responsabilă cu politicile europene în cadrul Societăţii bulgare de 
Protecţie a Mediului, unul din petiţionarii care au însoţit delegaţia, a spus că în jur de
30% din teritoriul Bulgariei ar trebui propus pentru reţeaua „Natura 2000”, dar lista finală 
prezentată Comisiei Europene de către guvern abia dacă acoperea 10% din zona 
respectivă şi că numai 88 de locaţii din totalul de 114 propuse de specialişti au fost 
incluse pe lista finală transmisă Comisiei. Petiţionarii au mai spus că, în fapt, din lista 
siturilor din reţeaua „Natura 2000” prezentată de către guvernul bulgar a fost omisă toată 
coasta Mării Negre, dar şi multe zone montane din apropierea staţiunilor de schi aflate în 
atenţia investitorilor şi că motivul pentru amânarea prezentării de către guvernul bulgar a 
listei sunt „interesele investitorilor” privind unele locaţii, mai ales pe coasta Mării Negre 
sau în apropiere de staţiunile de schi, fapt aflat în totală contradicţie cu cerinţele 
directivei UE privind habitatele şi cu cele din legislaţia naţională, care stabilesc 
argumentele ştiinţifice drept singurele motive pentru desemnarea unui sit.

Petiţionarii au mai afirmat că autorităţile au dat semne clare că nu le pasă şi că acţiunile 
lor nu sunt niciodată îndreptate spre prevenirea sau stoparea acestui tip de dezvoltare. În 
cel mai bun caz, Ministerul Mediului amendează oficialităţile locale care permit 
asemenea construcţii. Odată ce se achită aceste amenzi, construcţia continuă în acelaşi 
mod. Petiţionarii au scos în evidenţă şi faptul că zona din jurul Parcului Naţional Rila, 
propusă pentru a fi desemnată ca sit de importanţă comunitară (zona tampon Rila, cod 
BG0001 188) este singurul habitat natural din lista de 225 habitate naturale care a fost 
retras de pe lista reţelei „Natura 2000”. Acest fapt demonstrează enorma presiune la care 
este supus Ministerul bulgar al Mediului de către cei care investesc în proiecte de 
dezvoltare a unor staţiuni de schi în jurul Parcului Natural Rila.

Petiţionarii s-au referit în continuare la faptul că s-au folosit substanţe chimice pentru ca 
zăpada de pe pârtii să devină mai rezistentă, fapt care în sine intră în conflict cu 
dispoziţiile articolului 4 alineatul (4) din directiva privind păsările. De asemenea, a fost 
clar pentru membrii delegaţiei că activităţile de construcţie nu includ sisteme de 
canalizare.
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Noile lucrări de dezvoltare contravin legislaţiei bulgare existente, dar autorităţile bulgare 
nu fac nimic pentru a rezolva problema şi – aşa cum au subliniat petiţionarii – faptul că 
Primul Ministru bulgar, Serghei Stanishev, a prezidat deschiderea oficială a unuia dintre 
telescaunele ilegale în luna septembrie nu poate fi privit decât ca un semn al susţinerii la 
nivel înalt a acestor lucrări de dezvoltare.

Petiţionarii şi-au exprimat satisfacţia cu privire la avertismentul adresat Bulgariei de către 
Comisie, referitor la incapacitatea sa de a desemna zone speciale de protecţie (ZSP) 
pentru speciile de păsări sălbatice migratoare şi vulnerabile, fapt care contravine
directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice1, dar membrii Parlamentului 
European atrag atenţia petiţionarilor asupra faptului că procedura de încălcare în cauză
era o aşa-numită „procedură de încălcare pe orizontală”, care nu ar rezolva cazul în speţă. 
Prin urmare, membrii delegaţiei i-au sfătuit pe petiţionari să treacă de urgenţă la 
denunţarea separată a fiecărei încălcări a legislaţiei UE pentru a determina începerea 
acţiunii împotriva încălcării pentru cazuri concrete de punere incorectă în aplicare a 
legislaţiei UE de către autorităţile bulgare. În acest mod s-ar declanşa acţiuni paralele 
împotriva încălcării legislaţiei şi ar exista deci mai multe posibilităţi pentru punerea 
corectă în aplicare a legislaţiei în vigoare. Pe drumul de întoarcere spre Sofia, delegaţia 
s-a oprit pentru scurtă vreme în dreptul râului Djerman2. De peste 50 de ani, bazinul 
hidrografic a fost expus la grave riscuri de degradare prin extragerea materialelor de 
construcţie folosite pentru activităţile de construcţie din zonă.

Vizita la „Daga”, o casă pentru copii cu dizabilităţi mentale şi fizice

La întoarcerea la Sofia, delegaţia a vizitat „Daga”, o casă pentru copii cu dizabilităţi 
mentale şi fizice care găzduieşte 75 de copii între 3 şi 18 ani. Casa de copii aparţine unui 
grup de instituţii de îngrijire a copiilor, care au cunoscut o dezvoltare pozitivă în ultimii 
ani şi care beneficiază de personal şi facilităţi adecvate. Douăzeci de profesori specialişti, 
personal medical şi asistenţi se ocupă de îngrijirea copiilor, dintre care o parte sunt 
îngrijiţi pe durata zilei.

Copiii au adresat delegaţiei un bun venit în stil tradiţional bulgar, cu pâine şi miere. Cu 
acest gest, gazdele au arătat că musafirii sunt bineveniţi şi că doresc să mănânce 
împreună cu ei. Apoi câţiva dintre copii au cântat şi au dansat un dans folcloric bulgăresc 
cunoscut. Membrii delegaţiei au mai primit felicitări făcute chiar de copii.

Directoarea casei de copii, Rositsa Stoyanova, le-a spus membrilor delegaţiei că această 
casă urmează să fie mutată într-un spaţiu nou în viitorul apropiat şi le-a arătat planurile 
pentru noile clădiri moderne şi bine dotate, aflate într-un parc de 0,4 ha, unde copiii ar 
urma să locuiască în camere cu două paturi în locul dormitoarelor actuale. În timpul 
schimbului de opinii, directoarea a mai informat delegaţia că nu toţi copiii urmează 
şcoala în casă, unii dintre copii fiind şcolarizaţi în şcoli speciale. La împlinirea vârstei de 
                                                  
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice.
2 Problemă ridicată prin petiţia 196/2007.
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18 ani, unii locatari urmează să se pregătească în şcoli speciale de meserii. Doamna 
Stoyanova a subliniat că scopul principal este acela de a reintegra copiii în familiile lor şi 
că, în ultimul an, 22 de copii s-au întors la familiile lor. Ea a mai declarat că politica 
statului bulgar pentru protecţia copilului s-a schimbat în ultimii ani şi că aceasta este 
orientată, în primul rând, în direcţia pregătirii personalului şi a cooperării între autorităţile 
locale şi ONG-urile care activează în domeniul protecţiei copilului şi al reintegrării 
sociale.

Vizita neoficială la Chelopech

Parlamentul European a primit recent o petiţie privind mina de aur de la Chelopech1 şi o 
petiţie privind contaminarea apei potabile cu arsenic rezultând din această activitate2 şi, 
cum Chelopech se află pe drumul de la Sofia spre Gabrovo, s-a decis să li se ofere 
petiţionarilor şi cetăţenilor din zonă oportunitatea de a le arăta membrilor delegaţiei 
această zonă şi de a face o scurtă prezentare a argumentelor lor, într-o formă neoficială. 
Discuţia cu privire la aceste petiţii va avea loc cu prilejul unei reuniuni ulterioare a 
Comisiei pentru petiţii cu participarea părţilor implicate.

Petiţionarii au explicat că, în iulie 2008, guvernul bulgar a dat proprietarilor minei de aur 
autorizaţia de a creşte producţia prin filtrare cu cianuri. Consultarea publică a cuprins 
doar locuitorii din satele vecine Chelopech şi Chavdar, unde mulţi dintre locuitori 
lucrează în mina de aur şi deci depind de administratorii acesteia. Situaţia respectivă a 
creat panică în rândul cetăţenilor care locuiesc în apropierea râurilor Topolnitsa şi 
Maritsa, deoarece aceştia nu sunt siguri dacă autorităţile le vor proteja sănătatea 
împotriva scurgerilor de cianuri.

Trebuie să se ţină cont de faptul că proiectul minier Chelopech este împărţit în două părţi. 
Faza 1 se axează pe îmbunătăţirea protecţiei mediului, iar faza 2 pe creşterea producţiei 
de metal prin introducerea tehnologiei de filtrare cu cianuri. În 2004, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a aprobat un împrumut de 10 milioane USD pentru 
faza 1. Faza 2 se află în proces de revizuire încă din 2005 şi nu s-a făcut niciun progres 
din cauza blocării proiectului de către Ministerul bulgar al Mediului şi al Apelor în faza 
de efectuare a evaluării impactului asupra mediului (EIA) din martie 2006.

Procedura EIA pentru faza 2 a proiectului a fost blocată ca urmare a protestelor 
organizaţiilor de protecţie a mediului împotriva filtrării cu cianuri, dar şi a 
contramanifestaţiilor organizate de mineri. „Negarea tăcută” a Ministerului Mediului şi al 
Apelor nu a oferit nicio justificare din motive juridice sau de protecţie a mediului pentru 
blocarea proiectului. Totuşi, s-a afirmat că nivelul redus al taxei de concesionare a fost 
motivul respingerii planurilor de creştere a producţiei de metale preţioase în mină. După 
doi ani de negocieri, biroul Primului Ministru a anunţat, în martie 2008, că statul bulgar a 
reuşit să recupereze 25% din acţiunile minei şi să impună o taxă de concesiune mai mare. 
Nu s-a menţionat nimic despre problemele de mediu legate de riscurile realizării filtrării 
                                                  
1 Petiţia 1335/2008.
2 Petiţia 1334/2008.
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cu cianuri sau despre rezultatele procesului de efectuare a evaluării impactului asupra 
mediului (EIA) din 2005-2006. Procesul de efectuare a evaluării impactului asupra 
mediului (EIA) din 2005-2006 a trebuit să fie realizat în baza legislaţiei bulgare. Totuşi, 
între timp, cu începere de la 1 ianuarie 2007, Bulgaria a devenit stat membru al Uniunii 
Europene. Mai mult decât atât, în documentul de sinteză cu privire la proiectul Chelopech 
se arată că „totuşi, operaţiunile din faza 2 vor avea nevoie de o evaluare completă a 
impactului asupra mediului (EIA), care să fie efectuată în baza dispoziţiilor legale din 
Bulgaria şi UE”.

În cursul discuţiei despre evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi deficienţele
acesteia, petiţionarii au atras atenţia deputaţilor din Parlamentului European cu privire la 
faptul că nu s-a desfăşurat nicio campanie de informare şi niciun fel de consultări publice 
cu comunităţile care locuiesc în aval faţă de mină şi că mai mult de două milioane de 
persoane trăiesc în avalul râului Maritsa, cel mai mare de pe teritoriul ţării, care apoi 
trece pe teritoriul Greciei, ţara vecină. Nu au existat consultări, în conformitate cu 
Convenţia Espoo pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIA) în contextul 
graniţelor comune, la care să participe comunităţile din Grecia, în ciuda interesului 
declarat al ONG-urilor şi al comunităţilor locale şi nu s-a prezentat niciun plan de acţiune 
în caz de accidente pentru utilizarea şi transportul materialelor toxice, care să fie dezbătut 
public, ca parte a consultărilor privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA).

După prezentare, petiţionarii au plecat împreună cu delegaţia (în maşini de teren) spre 
lacul artificial destinat depozitării deşeurilor miniere. Membrii delegaţiei au fost şocaţi de 
cantitatea depozitelor de deşeuri şi de riscurile majore la adresa sănătăţii publice, a 
apelor, solului şi producţiei agricole şi de influenţare a condiţiilor climatice din regiune, 
mai precis prin precipitaţii abundente şi inundaţii frecvente, care ar putea determina 
înrăutăţirea gravă a situaţiei. Petiţionarii au subliniat că, din cauza activităţii de producţie,
în sursele de apă potabilă ce alimentează oraşul Poibrene s-a înregistrat de mai multe ori
un conţinut ridicat de arsenic. Având în vedere faptul că incidenţa bolilor pulmonare şi a 
cancerului în regiune este ridicată, în special în rândul copiilor, subiectul trebuie 
considerat o problemă prioritară.

Directorul executiv al companiei „Chelopech Mining” a informat delegaţia, prin 
scrisoarea din 3 noiembrie, că lacul de depozitare vizitat de către delegaţie nu se află în 
proprietatea „Chelopech Mining” şi că unele dintre informaţiile prezentate delegaţiei nu 
au fost, după toate probabilităţile, corecte.

Vizita la Gabrovo

De la Chelopech, delegaţia şi-a continuat drumul prin Munţii Balcani, străbătând 
trecătoarea Shipka, unde a avut loc una dintre cele mai importante bătălii din timpul 
războiului ruso-turc de eliberare (1877-1878). Oraşul Gabrovo este situat la poalele părţii 
de nord a Munţilor Balcani, nu departe de coridorul IX de transport paneuropean. De la 
începerea lucrărilor de reconstrucţie a trecătorii Haynboaz în 2002, traficul de tranzit
intens în direcţia nord-sud a fost redirecţionat prin Gabrovo. Ministerul Transporturilor a 
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dat asigurări repetate cetăţenilor că lucrările de asfaltare vor fi încheiate până la mijlocul 
anului 2008 dar, conform ultimelor informaţii, lucrările vor continua până în 2015, ceea 
ce înseamnă încă 7 ani în care echilibrul ecologic şi sănătatea fizică şi mentală a 
locuitorilor din zonă vor continua să fie afectate, la fel ca şi siguranţa acestora, pusă în 
pericol de accidentele rutiere care au loc zilnic.

În timpul prânzului luat împreună cu petiţionarii într-un restaurant din centrul oraşului, 
delegaţia a avut posibilitatea să îşi facă o primă impresie directă despre trecerea continuă 
a camioanelor de mare tonaj la câţiva metri distanţă de ferestrele restaurantului. Lipsa 
unor parcări pe drumul de tranzit nord-sud face ca şoferii de camioane să se oprească în 
Gabrovo şi astfel să contribuie la îngreunarea unui trafic şi aşa foarte aglomerat.

La întâlnirea care a urmat cu cetăţenii afectaţi, ce a avut loc la Centrul Cultural, aceştia au 
subliniat că aceia dintre ei care locuiesc de-a lungul şoselei principale sunt obligaţi să 
suporte emisiile poluante şi că nivelul de zgomot depăşeşte cu mult standardele admise şi, 
din cauza faptului că traficul se desfăşoară atât ziua, cât şi noaptea, îi împiedică pe 
cetăţeni să se odihnească şi să se relaxeze. În 2007, ei au format un comitet de iniţiativă 
care s-a adresat ministrului transporturilor, ministrului dezvoltării regionale şi lucrărilor 
publice, directorului Fondului pentru Infrastructură Rutieră şi Avocatului Poporului din 
Bulgaria, solicitând suspendarea traficului de tranzit în timpul nopţii şi în weekend, 
condiţii eficiente de siguranţă şi interzicerea staţionării şi parcării vehiculelor lungi de-a 
lungul drumului. Întrucât solicitările lor nu au fost rezolvate şi nici măcar nu au primit 
vreun răspuns, ei au adresat apoi o petiţie Parlamentului European, ca ultimă soluţie. La 
întrebările puse de membrii delegaţiei cu privire la posibile alocări de fonduri structurale 
pentru luarea de măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii în zona trecătorii Shipka, 
petiţionarii au afirmat că astfel de măsuri nu au fost prevăzute în programul-cadru de 
alocare de fonduri europene către Bulgaria pentru perioada 2007-2013, deoarece 
problema nu era o prioritate naţională. Deputaţii din Parlamentului European au subliniat 
că unul dintre scopurile principale ale Comisiei pentru petiţii este medierea şi că subiectul 
urmează să fie discutat cu ministrul transporturilor şi ministrul mediului din Bulgaria la 
reuniunea de joi. Problema avea să fie ridicată atât în cadrul DG TREN a Comisiei 
Europene în vederea promovării schimbului de experienţă şi diseminării celor mai bune 
practici, cât şi în cadrul Comisiei pentru transport a Parlamentului European.

La iniţiativa delegaţiei, întâlnirea a continuat în mijlocul şoselei, în faţa Centrului 
Cultural, traficul fiind astfel suspendat pentru aproximativ 10 minute.

Însoţită de primarul oraşului Gabrovo, Tomislav Donchev, delegaţia a făcut apoi o scurtă 
vizită într-un centru de zi pentru copii cu dizabilităţi care locuiesc cu familiile lor. 
Centrul a fost înfiinţat în 2006 şi oferă îngrijire copiilor din oraşul Gabrovo şi zona 
învecinată. În prezent, 8 angajaţi au în îngrijire 16 copii. Copiii din afara oraşului 
Gabrovo beneficiază de un sistem special de transport.

Vizita la o biserică ortodoxă improvizată
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La întoarcerea la Sofia, Kathy Sinnott, vicepreşedintă, împreună cu petiţionarul, a vizitat 
o biserică ortodoxă improvizată (într-un cort) din în Piaţa Alexander Batenberg. Mulţi 
dintre preoţi, în numele cărora a fost adresată petiţia, sosiseră la Sofia în speranţa că se 
vor întâlni cu delegaţia. După încheierea rugăciunii de seară, ei au prezentat situaţia 
dramatică în care se află, adică pierderea locului de muncă, confiscarea proprietăţii, 
neacordarea ajutorului de şomaj şi a asistenţei medicale. Unul dintre preoţi a explicat cu 
lacrimi în ochi că fiul său, după ce a fost exmatriculat de la seminarul teologic pe motiv 
că tatăl lui aparţine de „Sinodul Alternativ”, a încercat să se sinucidă. Întâlnirea s-a 
încheiat cu o binecuvântare şi cu vizitarea unei expoziţii de fotografii în aer liber, aflată 
în apropierea bisericii improvizate. Doamna Sinnott a afirmat că problema va fi 
prezentată la întâlnirea cu ministrul pentru afaceri sociale.

Întâlnirea cu Petar Mutafchiev, ministrul bulgar al transporturilor

Prima dintre reuniunile de joi a fost întâlnirea de la Ministerul Transporturilor cu 
ministrul bulgar al transporturilor, Petar Mutafchiev. După ce ministrul a prezentat 
situaţia generală referitoare la infrastructura drumurilor şi coridoarele paneuropene care 
traversează Bulgaria, delegaţia a prezentat cazurile supuse atenţiei de către petiţionari şi 
care sunt de competenţa Ministerului Transporturilor. În ceea ce priveşte problema 
Gabrovo, ministrul a afirmat că este la curent cu această problemă, dar că 
responsabilitatea situaţiei revine autorităţilor locale. Ministrul a mai subliniat că la 
finalizarea lucrărilor din trecătoarea Haynboaz, situaţia se va ameliora. El a mai declarat 
că şoseaua de centură din jurul oraşului Gabrovo se află printre obiectivele pe care şi le 
propune ministerul. La întrebarea referitoare la lipsa unui răspuns al ministerului la 
scrisorile din partea Comitetului de Iniţiativă, ministrul a afirmat că s-au trimis 
răspunsuri. În ceea ce priveşte problema parcărilor, va avea loc o consultare în viitorul 
apropiat.

După un schimb de opinii privind transportul de marfă rutier-feroviar combinat, poluarea 
din Sofia, tariful exagerat pentru transportul cu taxiul de la aeroportul din Sofia până în 
centrul oraşului şi activităţile ilegale de construcţii de drumuri din Rila, discuţia s-a 
îndreptat spre dezastrul navei „Hera” din Marea Neagră. Ministrul a evidenţiat faptul că 
nava nu călătorea sub pavilion bulgar, că accidentul nu a avut loc în apele teritoriale 
bulgare, ci în cele turceşti şi că, în consecinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
maritime internaţionale, autorităţile turce au desfăşurat investigaţiile necesare. Ministrul 
bulgar al transporturilor a menţinut, totuşi, un contact permanent cu omologul său turc pe 
tot parcursul investigaţiei şi a transmis familiilor victimelor rezultatele. Ministrul a 
conchis că problema cade în responsabilitatea autorităţilor judiciare, cu care ministrul 
conlucrează activ pentru aflarea adevărului. 

Întâlnirea cu Cavdar Georgiev, ministru adjunct al mediului

Membrii delegaţiei parlamentare europene i-au spus ministrului că, în baza informaţiilor 
prezentate de către petiţionari pe parcursul vizitelor la faţa locului, principala lor 
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îngrijorare s-a datorat lipsei consultărilor şi a informaţiilor publice, pericolului poluării 
apelor din cauza minei de la Chelopech, schimburilor de terenuri, absenţei evaluărilor 
impactului asupra mediului şi incapacităţii Bulgariei de a pune în aplicare reţeaua 
„Natura 2000”.

Ministrul a respins cifra de două milioane de cetăţeni aflaţi în pericol din cauza poluării 
apei, ca o consecinţă a activităţilor miniere de la Chelopech şi a afirmat că este de datoria 
investitorilor să se asigure că resursele de apă sunt protejate. Răspunzând întrebărilor cu 
privire la absenţa evaluărilor impactului asupra mediului legate de proiectele de 
infrastructură sau urbanizare, ministrul a afirmat că Ministerul Mediului face tot posibilul 
pentru a asigura respectarea legislaţiei şi a spus că toate proiectele la care s-a referit 
delegaţia au fost supuse unei evaluări ale impactului asupra mediului. Întrebat punctual 
despre drumul din satul Panichiste din Rila, el a recunoscut că există o deficienţă , dar a 
afirmat că procedurile care se desfăşoară în prezent sunt acum în conformitate cu 
reglementările în vigoare.

Întâlnirea cu Vasil Voynov, ministru adjunct al muncii şi protecţiei sociale

Întâlnirea cea mai fructuoasă din dimineaţa zilei de joi a fost cea cu Vasil Voynov, 
ministrul adjunct al muncii şi protecţiei sociale. Ministrul a afirmat că legea cu privire la 
protecţia copilului a fost modificată în 2006 pentru a permite creşterea copiilor de către 
familii gazdă. Ministrul a fost de acord că primează creşterea copiilor într-un mediu 
familial şi că ministerul este preocupat de numărul mare de copii abandonaţi, printre 
aceştia fiind şi copii cu nevoi speciale. Ca urmare, în prezent, ministerul acţionează 
pentru creşterea ajutoarelor sociale acordate familiilor pentru ca acestora să le fie mai
uşor să îşi ţină copii acasă. Despre cazurile de pedofilie de la casele de copii ministrul a 
afirmat că asemenea cazuri – aduse în atenţia publicului, în principal, de către media –
sunt tratate cu toată seriozitatea. Ministrul a afirmat că ministerul său doreşte să menţină 
o legătură strânsă cu Comisia pentru petiţii şi s-a convenit ca un reprezentant al 
ministerului să ia parte la următoarea discuţie pe această temă din cadrul comisiei.

Membrii delegaţiei parlamentare europene şi-au exprimat dezamăgirea cu privire la faptul 
că nu au putut vizita una dintre instituţiile cu o reputaţie dubioasă. Conform spuselor 
ministrului, a fost dificil să se organizeze o vizită într-un cămin social pentru copii, 
deoarece delegaţia nu avea timp decât seara şi „Daga” era una dintre puţinele case de 
copii care puteau organiza o vizită la o oră târzie.

Delegaţia a folosit acest prilej şi pentru a se referi la problemele preoţilor aparţinând de 
„Sinodul Alternativ”, la faptul că nu îşi pot desfăşura activitatea şi că le-au fost îngheţate 
salariile. Ministrul a luat notă de observaţiile delegaţiei.

Întâlnirea finală cu petiţionarii şi conferinţa de presă ce a avut loc la Biroul de 
Informare al Parlamentului European

Înainte de încheierea întâlnirii delegaţiei cu petiţionarii din ultima zi a vizitei, membrii 
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delegaţiei parlamentare europene şi-au făcut publice impresiile cu privire la cele văzute în 
ţară şi la discuţiile cu oficialităţile bulgare. Această discuţie rezumativă a avut loc cu 
participarea reprezentanţilor media şi a fost prezentată pe larg în presă, datorită faptului 
că membrii delegaţiei au susţinut cu tărie gravitatea problemelor privind protecţia 
mediului şi statul de drept în Bulgaria. Interesul mass-media a crescut şi datorită unei 
demonstraţii de protest organizate de activiştii ecologişti în faţa sediului Biroului de 
Informare al Parlamentului European, organizată astfel încât să coincidă cu întâlnirea de 
prezentare a concluziilor. Relatările au fost la obiect, fiind însoţite de fotografii. Toate 
ziarele au relatat povestea lui David Hammerstein, membru al delegaţiei, care a fost 
înşelat de un şofer de taxi şi obligat să plătească un preţ cam de 10 ori mai mare decât 
tariful obişnuit, dar şi faptul că îi arătase chitanţa ministrului transporturilor, care a spus 
că nu poate face nimic în această problemă. Multe dintre titlurile ziarelor, inclusiv un 
articol de pe pagina întâi, s-au concentrat asupra acestei întâmplări. Alte titluri de ziare au 
fost: „Deputaţi ai Parlamentului European şocaţi de problemele legate de mediu din 
Bulgaria” şi „Deputaţii Parlamentului European inspectează construcţiile ilegale din 
Rila”. Un ziar a mai publicat şi un scurt drept la replică în numele autorităţilor, citând 
opinia ministrului adjunct al mediului care era de părere că parlamentarii europeni din 
delegaţie nu au fost obiectivi, deoarece au primit informaţii denaturate, unilaterale despre 
problemele legate de mediu din Bulgaria.

Concluzii

Vizita în Bulgaria a permis delegaţiei să înţeleagă mai bine situaţiile la care se face
referire în petiţii. Ea a mai permis delegaţilor să asculte punctul de vedere al autorităţilor 
bulgare şi să identifice modalităţile de cooperare. Întâlnirile cu petiţionarii au determinat 
o mai mare apropiere a cetăţenilor bulgari de Parlamentul European, acesta fiind şi unul 
dintre principalele obiective ale Comisiei pentru petiţii. Discuţiile referitoare la toate 
aceste petiţii în urma vizitei de constatare vor fi prezentate în rezumat la următoarele 
reuniuni ale Comisiei pentru petiţii.

Recomandări

 îndeamnă Comisia să ia pe deplin în considerare problemele ridicate în prezentul 
raport şi să le evalueze, mai ales cu privire la posibila încălcare a legislaţiei 
europene din domeniul protecţiei mediului, precum şi a drepturilor fundamentale 
şi a principiilor din Tratatul UE;

 solicită guvernului bulgar să asigure respectarea strictă a acquis-ului comunitar 
cu privire la problemele legate de mediu;

 solicită autorităţilor bulgare să caute şi să asigure variante de transport şi 
comunicaţii durabile, în beneficiul locuitorilor din zonele respective, al sănătăţii 
lor şi al dezvoltării economice;

 solicită guvernului bulgar să iniţieze o investigaţie independentă a dezastrului 



DT\755641RO.doc 13/13 PE416.365v01-00

RO

navei „Hera” din Marea Neagră, în conformitate cu Codul IMO de investigare a 
cauzelor şi incidentelor navale;

 solicită guvernului bulgar să se asigure că toţi copiii cu dizabilităţi şi orfani din 
Bulgaria au şanse egale să se bucure de o viaţă împlinită şi demnă;

 solicită guvernului bulgar să asigure protecţia libertăţilor religioase şi a
drepturilor de proprietate prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 
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