
 
Привет приятели,  

 
изтече още един изпълнен със събития месец. 
Очакваме юли с нетърпение и ето няколко 
събития, които предстоят през него, а после 
следва разказът за юни. 
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ПРЕДСТОЯЩО 
 
На 2 юли предстои шествие «Да вдигнем отново шум за 
Иракли и Рила» от 17.30 ч. 
Начало: Пилоните на НДК  
Край: Градинката на Св. Климент Охридски  
Носете си лъжици и инструменти за вдигане на шум!!! 
 
Оставете Рила и Иракли на мира!  
Изпращаме управляващата коалиция с наказателен вот. 
НАШИТЕ ИСКАНИЯ на http://forthenature.org/actions/205/. 

 
 
 
 
 
 
 

От 4 до 12 юли, в махала Черни камик, с. Желен (близо до 
Своге), се планира 9-дневен събор, посветен на актуални 
теми: екоземеделие и опазване на околната среда, природна 
медицина и профилактика, адекватни форми на образование, 
възпитание и взаимоотношения, социална и икономическа 
взаимопомощ и различни видове изкуство. Основни 
инициатори са сдружение "Тринога" и М.И.Р. Повече инфо на 
http://forthenature.org/news/808/. 
 
За 3 юли Дирекцията на Природен парк "Витоша" набира 
доброволци за обучение за извършване на мониторинг на 
висши растения по методиката на Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Повече 
на http://forthenature.org/news/810/.  

Първото шествие “Да 
вдигнем шум за природата” 
събра над 3500 участници 
миналата година на 7 
октомври в София. 
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А сега разказ за изтеклия вече месец юни.  
 

ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА СЛЕДВАЩОТО 
УПРАВЛЕНИЕ? 

 
Предвид предизборната ситуация (този път за изборите за 
български парламент) започваме отново с информация по 
развитието на нашите искания, групирани в 9 точки. Шест 
партии присъстваха на дискусия на тема „Екологичната 
политика на следващото управление”, състояла се на 16 юни в 
Нов български университет. БСП, Синята коалиция, ПП ГЕРБ, 
ПП Зелените, ПП Лидер и Другата България представиха 
ангажиментите си по отношение на опазване на горите и 
биоразнообразието. Представител на НДСВ нямаше, въпреки 
поетия ангажимент – оказа се, че единственият им специалист 
по екологична политика е извън София.  
 
Моля, запознайте се по-подробно с конкретните ангажименти, 
поети от различните партии на http://forthenature.org/
news/802/. Ние няма да позволим предизборните им обещания 
да останат само на думи, с видеозаписи и ангажираност 
смятаме да посещаваме новоизбраните управници регулярно 
през следващите четири години и да им напомняме и търсим 
сметка за опазването на българската природа и устойчивото 
развитие на страната ни.  
 

ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ НОВИНИ ОТ РИЛА 
 
На 6 юни  от „Граждани за Рила” извършиха теренна 
проверка на Паничище, резултати и снимки може да видите на 
http://forthenature.org/gallery/162/. По време на проверката 
журналисти от вестник Файненшъл таймс се запознаха с 
незаконното строителство на Рила и двегодишните усилия на 
природозащитниците да запазят планината. Статията на 
Файненшъл таймс за „Супер Паничище” може да прочетете 
тук: http://www.ft.com/cms/s/0/c1fcd5bc-5c1d-11de-aea3-
00144feabdc0,dwp_uuid=6bfe44ba-5b10-11de-be3f-
00144feabdc0.html?nclick_check=1. А в края на месеца се чуха 
много обезпокоителните новини, че Рила спорт и Община 

Сапарева Баня скоро започвали да строят асфалтов път от 
мястотото, където лифтът навлиза в парка, та чак до самата 
хижа „Рилски езера”!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Също в Рила, на 2 юни се състоя общественото обсъждане на 
Общия устройствен план на поредния мегапроект за ски 
курорт – „Искровете” край Говедарци. Представители на 
Коалицията изказаха общото ни становище, че проектът за 
частен курорт на олигарха Христо Ковачки (роден в съседното 
на Говедарци село Маджаре) в този си вид има и ще създаде 
редица проблеми.  
 
Проектът е икономически необоснован при ниската надморска 
височина на пистите. Също така му липсва задължителната 
оценка за съвместимост с Натура 2000, което може да доведе 
до наказателна процедура и санкции за България от страна на 
Европейския съюз. „Искровете-Говедарци-Мальовица” се 
развива непосредствено на границата на Национален парк 
„Рила” и защитена зона „Рила” от Натура 2000 и крие опасност 
да се повтори сценария от Банско „ти подаваш пръст на 
кучето, а то ти отхапва цялата ръка” с оказване на натиск от 
страна на инвеститорите за навлизане на пистите и съоръже- 

Скандалният лифт 
на Паничище 
заработи, 
независимо че 
нарушава купища 
български и 
европейски 
закони. 
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нията и в националния парк. Общият устройствен план 
предвижда увеличение на легловата база в района от 878 на 
над 13 хил. легла при население в района от малко над 2 хил. 
жители, като подобно съотношение ще доведе до неустойчиво 
развитие. В близост до планирания курорт в северната част на 
Рила се планират още два мегакурорта – „Супер Боровец” и 
„Супер Паничище”, което ще доведе до огромен кумулативен 
ефект върху планината и масово застрояване на северната й 
част – проблем, за който никой не говори. Подробности за 
проекта „Искровете”, проблемите около него и заменките на 
Ковачки край Говедарци и Мальовица: http://forthenature.org/
cases/27/. 
 
Очакваме скоро Европейската комисия да стартира съдебно 
дело срещу България заради системните нарушения в Рила и 
защитените зони там.  
 

“ВИТОША СКИ” ПАК ЗАОБИКАЛЯ ЗАКОНА НА ВИТОША 
 
Поредно престъпление на инвеститор в друга българска 
планина – Витоша , открихме на 25 юни - от сайта на  фирма 
„Витоша ски” АД разбрахме, че е обявено началото на 
обществени консултации на доклада по екологичната оценка 
на специализиран подробен устройствен план на 
туристическа и ски зона "Алеко" (http://www.skivitosha.com - 
Съобщение за провеждане на консултации най-долу на 
интернет страницата). Това е прословутата идея за 
неколкократно разширяване на съществуващите ски писти и 
съоръжения в Природен парк Витоша, което противоречи на 
действащите закони. Проблемът е, че „Витоша ски” АД 
подлага на обществено обсъждане екологичната оценка на 
подробен устройствен план, чието задание не е одобрено от 
Столична община. Така инвеститорът няма право да 
проектира, а на екологична оценка се подлага един 
несъществуващ според закона проект. Отново се „поставя  
каруцата пред коня”. Повече за това поредно инвеститорско 
дебелокожие и несъобразяване със законите на http://
forthenature.org/news/814. 
 

РАЗВИТИЕ ПО ДЕЛАТА В СТРАНДЖА 
 

Блулинк съобщи, че Върховният административен съд е 
отхвърлил жалбата на природозащитните организации срещу 
екологичната оценка на Общия устройствен план на Царево, 
който ще даде възможност да се застрои цялата крайбрежна 
ивица на Община Царево (с изключение на три резервата), 
която е и граница на Природен парк „Странджа”. 
Припомняме, че преди това отново ВАС прие за допустима 
жалбата на екоорганизациите, с която оспорваха самия общ 
устройствен план като цяло. Към момента делото е във ВАС и 
се очаква той да отправи запитване към Съда на 
Европейските общности за тълкуване на европейското 
законодателство, както са изискали екоорганизациите в 
жалбата си. Препоръчваме ви да чуете интервюто с адв. 
Свилен Овчаров на сайта на Блулинк (http://www.bluelink.net/
index.shtml?x=41460) с изчерпателно и информативно 
обяснение на проблемите с ОУП на Царево и делата, които се 
водят.  
 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН И ЮНЕСКО 
 
В края на миналата седмица в Севиля се проведе годишната 
среща на Комитета по световно природно и културно 
наследство на ЮНЕСКО, където бяха обсъдени и проблемите в 
Национален парк Пирин. След неколкократни проверки в 
Пирин ЮНЕСКО взе кардинално решение - или България ще 
гарантира, че строителството на ски курорти в Пирин ще бъде 
прекратено, или най-късно през февруари 2010 г. ЮНЕСКО 
ще впише обекта в листата на „световното природно 
наследство в опасност” с всички последствия за българската 
държава. Още в началото на 2009 г. България е предложила 
ски зоните над Банско, Добринище и Разлог в Национален 
парк Пирин да бъдат изключени от границите на обекта на 
световното природно наследство. Така в прав текст 
държавата признава, че не е успяла да го опази. Това е 
сериозен дипломатически гаф и загуба на имидж за България. 
Повече прочетете тук. 
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 ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ—КАК ДА СЕ РАЗВИВА? 
 
На 19 юни в Каварна Коалицията „За да остане природа в 
България” участва в дискусионен форум "Развитието на 
ветроенергийни паркове в България - заедно с опазване на 
природата". На нея отново потвърдихме становището на 
Коалицията, че приоритетното развитие на ветроенергийния 
сектор в България с цел достигане на целите на ЕС за 20-
процентен дял на енергията от възобновими източници не 
трябва да става за сметка на друг ключов приоритет за ЕС – 
спирането на намаляването на биоразнообразието, което е 
изключително важно за успеха на борбата с промените в 
климата. В момента развитието на ветроенергийния сектор в 
България е стихийно, ветропарковете често се разполагат на 
неподходящи места, в защитени зони, където нанасят 
значителни вреди на биоразнообразието, а разрешения за 
изграждане на ветрогенератори се издават масово без 
извършена оценка на въздействието върху околната среда. 
Повече може да прочетете тук: http://forthenature.org/
news/806/. 
 
 

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПЕСТИМ ВОДАТА 
 

На 5 юни Коалицията “За да остане природа в България” 
участва в събитие, популяризиращо пестенето на вода и 
енергия, което се състоя в Ботаническата градина и беше 
организирано от фирма Електролукс по случай Деня на 
околната среда. Освен нас на събитието участва и Сдружение 
„Аз обичам водата”. Най-често свързваме опазването на 
дивата природа на България с ангажиментите на държавата 
или общините, без да отчитаме, че всеки от нас може да 
помогне чрез своето ежедневно поведение у дома и на работа. 
Намаляването на използването на природните ресурси или 
енергията не само ще намали сумите, които плащаме 
ежемесечно за ток, вода или отопление, но ще принуди 
доставчиците на тези ресурси да намалят натиска върху 
природата. Защо е важно да пестим водата в България 
можете да прочетете на http://forthenature.org/news/791/. 
 

МОЖЕМ ДА СПАСИМ СИНЯТА ПЛАНЕТА 
 
На 21 юни над 100 деца от Сандански и околността изпратиха 
посланието «Можем да спасим синята планета». Спектакълът 
беше организиран от Балетна формация „Жасмин”, в 
партньорство с Коалицията „За да остане природа в 
България”. Земята беше представена чрез четирите стихии и 
четирите сезона: въздушна феерия се сменяше с огнени багри 
и бурни води, златни рибки и малки гъбки поискаха по-чисти 
море и гора, видяхме цветната пролет, зеленото лято, 
шарената есен и бялата снежна зима и си пожелахме те да 
останат такива. Още за това прекрасно събитие, както и 
снимки може да видите на http://forthenature.org/news/812/. 
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ОЩЕ СЪБИТИЯ И СЛУЧКИ 
 
На 19 юни екип на БДЗП спаси млад царски орел. Още на 
http://forthenature.org/news/811/ и http://bspb.org/show/1220-
33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ето и няколко интересни и полезни наръчници: «Наръчник за 
европейските механизми за подаване на жалби», “Как работи 
Европейският съюз”, “Как гласът ни да бъде чут в Европейския 
съюз” 
 
На 27 и 28 юни беше проведено първото преброяване на 
велосипедистите в морската столица, още за събитието на 
http://forthenature.org/actions/207/. То е по инициатива на 
Сдружение „Велоеволюция” и велосипеди Drag. 
 
Така, уважаеми съграждани, приключваме с обзора на месец 
юни и разчитаме на вашата активна позиция и 
заинтересованост по проблемите и действията за опазване на 
природата и през следващия месец. 
 
С пожелание за плодотворно, усмихнато и слъчево лято! 
Ваши „За да остане Природа”  

Източник на снимката 

http://forthenature.org/news/811/�
http://bspb.org/show/1220-33�
http://bspb.org/show/1220-33�
http://bspb.org/show/1220-33�
http://bspb.org/show/1220-33�
http://www.zazemiata.org/guide/index.php�
http://www.zazemiata.org/guide/index.php�
http://www.zazemiata.org/guide/index.php�
http://www.zazemiata.org/guide/index.php�
http://forthenature.org/documents/614/�
http://forthenature.org/documents/614/�
http://forthenature.org/documents/614/�
http://forthenature.org/documents/614/�
http://forthenature.org/documents/612/�
http://forthenature.org/documents/612/�
http://forthenature.org/documents/612/�
http://forthenature.org/documents/612/�
http://forthenature.org/actions/207/�
http://www.kolumbus.fi/rantala.rantala/KUVAT/08%20Paivapetolinnut/Aquhel/Aquhel.html�

