Привет приятели,
Дано жегите са били милостиви към вас и да сте
усетили прохладата на морето и планината през
изминалия юли. Започваме информационния бюлетин
за изминалия месец традиционно с предстоящото за
август. Той отново ще е изпълнен с позитивни дейности
– почиствания, преходи, еко лагери и фестивали.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
⇒

Първо за август е юбилейното (за десета поредна
година!) почистване на ЕС „За Земята” в Пирин. Мястото е
хижа ДЕМЯНИЦА в Национален Парк ПИРИН, а
почистването продължава от 31 юли до 5 август. Още
за предвидените забави и подробности на http://
forthenature.org/actions/212/.

⇒

Веднага след това от 5 до 9 август започва заветният
фестивал «Беглика» на язовир Голям Беглик в Родопите.
Мисията на фестивала отново е свързана с птицата глухар
- символ на събитието. 5% от събраната сума от
продажбата на фланелки ще бъде отделена за рядко
срещания в Европа вид, чийто произход датира от
терциера. Още за невероятната музикална, културна и
информационна програма можете да научите на http://
beglika.org/bg. От наша страна като партньори сме ви
подготвили няколко много информативни «разказчетапрезентации» по важни екологични въпроси:), както и
възможност да се сдобиете с информационни материали,
платнени торбички и новите тениски на Коалицията и
„Граждани за Рила”.

⇒

Августовският маратон продължава с уникалния по рода
си (за първи път от времето на Алеко) масов пешеходен
преход от Витоша до Рила в защита на двете планини.
Така че от 12 до 16 август заповядайте на Национален
поход за Рила и Витоша под наслов «Обичам Рила, ходя
пеша!». Още жизнено важна информация и подробности
за идеята на http://forthenature.org/actions/210. Все още
може да се запишете за участие!

⇒

В периода 22-30 август Българското дружество за
защита на птиците ще проведе бригада на Атанасовско
езеро. За поредна година на палатков лагер в буферната
зона на резервата младите хора ще се учат да наблюдават
есенната миграция, да разпознават птиците и да опазват
природата около нас. Подробности на http://
forthenature.org/news/875/.
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За тези от вас, които не са следили сайта редовно през
юли, ето някои от най-важните събития през летния
месец. Започваме с няколко акции, информационни
кампании и почиствания с много удоволетворителни
резултати.
“НЕ НА БОКЛУЦИТЕ В РЕКА АРДА!”
Успешно приключи летният природозащитен лагер в
Маджарово, Източни Родопи, организиран от БДЗП. Той се
проведе в периода 20 – 26 юли и събра над 50 участници на
различна възраст. Мотото на целия лагер бе: „НЕ на
боклуците в река Арда” и голяма част от дейностите в него
бяха свързани с почистването както на самата река, така и на
териториите около нея. Събрано бе голямо количество

АКЦИЯ КЛИМАТ
Информационна кампания за глобалните климатични промени
започна в Смолян на 24 юли и в Стара Загора на 1 август.
Игри и викторини за най-малките, информационни материали
и практични съвети за по-големите, както и много подаръци са
подготвили Представителството на Европейската комисия в
България , Федерация "Зелени Балкани" и българската мрежа
"Европа Директно", които тази година заедно организират
информационни дни, посветени на проблемите на климата и
опазването на околната среда. "Акция Климат" ще премине
под мотото "Ти контролираш промените в климата" и се
провежда в рамките на общоевропейската кампания за
информиране на гражданите на ЕС за глобалното затопляне и
начините за неговото овладяване. Още за тази инициатива,
както и много информация за глобалното затопляне на http://
forthenature.org/actions/211/.
ШЕСТВИЕ ЗА РИЛА, ИРАКЛИ И ВИТОША
В началото на месеца, както предполагаме вече знаете,
изпратихме предишното управление с протестно шествие,
възмутени от тяхното управление и с надеждата, че такова
повече няма да се повтори в българската история. Фокус на
шествието за природата този път бяха три проблемни случая Рила, Иракли и Витоша. Опасявайки се, че следващото
управление може да продължи да подлага българската
природа на системно унищожение, повторихме своите
конкретни искания по трите случая:
⇒ Спиране от експлоатация на незаконните ски лифтове на

Паничище и Картала в Рила и рекултивация на засегнатите
терени за сметка на инвеститорите.
боклуци, много от тях извадени от самата река с помощта на
лодки. Най-големи трудности създадоха изхвърлените в
реката тежки автомобилни гуми и строителните отпадъци, но
благодарение на ентусиазма и труда на младежите те бяха
успешно премахнати (http://forthenature.org/news/858/).

⇒ Спиране на строителството на напълно незаконния

комплекс Riverside Village на Иракли, събаряне на
построеното досега и пълна рекултивация на терена,
включително на унищоженото от офшорния инвеститор
устие на река
Вая.

⇒ Спиране на незаконните действия на «Витоша Ски» в

Природен парк Витоша и прекратяване на процедурата за
изграждане на нова ски зона, която априори е в нарушение
на българското и европейското законодателство.
Офшорният инвеститор се опита да заобиколи законовите
процедури като обяви обществени консултации по
екологична оценка на специализиран подробен устройствен
план на планираната ски зона, без заданието на въпросния
план да е било одобрено от Столична община.
Снимки и повече за шумното шествие на: http://
forthenature.org/news/818/, http://forthenature.org/
gallery/165/, http://forthenature.org/gallery/166/.
Снимки: Яна Пункина и
Боян Христов

А сега малко за трите проблемни случая, по които
имаше сериозни развития през изминалия месец.

неговите манипулации.
За планината Витоша продължава да виси заплахата от
незаконно и унищожително разширение на ски писти и
изкуствени езера. „Инвеститорите” проведоха (с множество
процедурни и законови нарушения) “обществено” обсъждане
на непълна и некачествена екологична оценка на
заплануваната от тях ски зона: http://forthenature.org/
actions/213/, http://forthenature.org/news/832/. Запис от
обсъждането можете да гледате тук: http://www.greentv.bg/.
Становищата на коалицията и различни организации можете
да видите на: http://forthenature.org/attitudes.
Сумарно отново искаме да изразим притеснението си за риска
от нарушаване на екологичното равновесие, ландшафта и
цялостния дух на планината, ако се реализират плановете на
инвеститорите за разширение на ски зона «Алеко» .
Продължаваме да не разбираме защо те не инвестират във
възстановяване и поддържане на съществуващата
инфраструктура, защо систематично нарушават закони и
наредби и защо... но всъщност имаме вече много нагледен
пример със случилото се в Банско (извършено от същите и
свързани с тях хора) и се надяваме с активна гражданска
позиция всички заедно да успеем да предотвратим поредната
екологична катастрофа и безнаказан и противозаконен
инвеститорски произвол.
РИЛА

ВИТОША
Преди да ви разкажем за последните развития около найстария природен парк на Балканите ви препоръчваме да
хвърлите един поглед на тази статия: http://www.bluelink.net/
index.shtml?x=14872. Тя разказва за журналистическо
разследване за начина, по който в света се извършват „черни
ПР” кампании срещу екологични организации. За съжаление
ПР-те на офшорната фирма „Витоша ски АД” се придържат
към същия стар модел. Споменаваме това само
информативно, за да може да се разпознава „черният ПР” и

В Рила положението след пускането на лифта на «Рила спорт»
към Седемте рилски езера положението също не е розово,
както ще имате възможност да се убедите от тази статия от
вестник „Стандарт”, а и с очите си, ако участвате в
предстоящия поход „Обичам Рила, ходя пеша!”. Присъствието
на толкова много хора в планината, които се качват
неподготвени и необразовани за режимите на защитената
територия, вече поставя на сериозно изпитание крехката

екосистема там и кристалната чистота на Езерата – нещо, за
което предупреждавахме още в момента, в който започна
изграждането на лифта, но нямаше кой да ни чуе... Може ли
достатъчно бързо при липсата на какъвто и да било
ефективен контрол от страна на дирекцията на Национален
парк “Рила” да бъдат образовани над 6000 души дневно,
изкачващи се с лифта в циркуса, за това какво могат и не
могат да правят в района на Езерата? Ще поеме ли
инвеститорът, който така щедро облагородява района,
отговорност за това?
МОРСКИ НОВИНИ

къмпингуващи да са отговорни и съзнателни да не оставят
боклук и да не носят оръжие! (http://forthenature.org/
news/817/)
ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ ОТ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
Проведе се конкурс за лога за тениски на Коалицията «За Да
Остане Природа» и «Граждани за Рила»: http://
forthenature.org/news/862/. В категорията тениска на
Коалиция „За да остане природа в България” най-много
гласове спечели дизайнът на Николай Николов:

Къмпинг «Корал» под заплаха http://dom.dir.bg/2009/07/29/
news4837727.html.
Зелените адвокати: Как се разрушава незаконна „Златна
перла”? http://ecopravo.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
Добрата новина: Кара дере е извън заплаха – да живее
кризата! http://imoti.investor.bg/?cat=122&id=82977
И емблематичното Иракли. Доживяхме от МОСВ да обявят
защитената зона «Натура 2000» за птиците, за съжаление
заповедта е доста некоректна и разрешава строителството на
5-6 комплекса на АКБ Форес, Суис Пропертис и най-вероятно
на госпожа Любка Качакова и господин Петър Диков.
В момента експерти от Коалицията пишат становище и
предложения за проекто заповедта, така че да се отстранят
нередностите, да се избегне незаконното застрояване на
защитената територия и да се регулира човешката дейност (в
това число и безразборното къмпингуване).
Като сме на тази тема и предвид няколкото грозни инцидента
на Иракли, Кара дере и Камен бряг, бихме искали да
призовем: първо, държавата да подсигури и обособи
къмпинги (защото шокиращо такива вече почти не останаха)
по Черноморието и дивите плажове и, второ, самите

В категорията тениска за Рила публиката избра дизайна на
Ася Маркова. Всички дизайни са на http://forthenature.org/
gallery/169/.
Всички сме много възхитени и щастливи от голямото
творческо участие на доброволците дизайнери и понеже
имаше толкова много разнообразни, интересни и хубави
предложения, ние си запазихме правото вътрешно да
харесаме още по един дизайн от всяка категория. Членовете
на Коалицията и гражданските групи избраха дизайна на
Адриана Янкулова за втора тениска на Коалицията и дизайна
на Ива Петрова за втора тениска за Рила. Харесахме и дизайн
за детски тениски за природата на Евгения Янчевска, Сияна
Захариева и Биньо Йовчев.

• Излезе докладът на Европейската комисия относно

прилагането и ефективността на Директивата за оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). Можете да го
видите на http://forthenature.org/news/864/.

целесъобразността на разпоредителните сделки с тях:
http://forthenature.org/news/844/.
• Разследване за извършвани системни закононарушения на

РИОСВ Хасково http://forthenature.org/news/840/.
Безкрайно грозно и
неприятно събитие се
случи на 27 юли. Над
село Влахи (Пирин, 9
км. над Кресна), са чути
изстрели. На обяд
човек, минаващ през
местността "Мършавел,"
е намерил убита мечка
– изкормена и с
отрязани предни лапи и
изхвърлена в реката.
Повече за бракониерството и по случая на http://
forthenature.org/news/856/. Нашето становище и мерките,
които трябва да се предприемат, на http://forthenature.org/
news/866/. Макар че бракониерството е престъпление по
Наказателния кодекс, досега в България няма нито един
осъден бракониер на мечки.
• Оцеляло малко от разрушено гнездо на морски орел: разказ

за случката и спасителните акции на http://forthenature.org/
news/855/.
• Изчезнал вид се завръща в България! За тази добра новина

прочетете на http://forthenature.org/news/846/. Както и за
завръщането на египетски лешояди край Котел на http://
forthenature.org/news/848/.
• На 22 юли WWF и други организации изпратиха на ГЕРБ

предложения за реформи в горския сектор. Те настояват за
спазване на предизборните обещания и въвеждане на
мораториум върху промяната на предназначението на
заменените държавни и общински гори и земи от горския
фонд и за преразглеждане на законността и

След всички новини, искаме да обявим началото на поредица
статии с продължение по теми като климатичните промени,
генно модифицираните организми, устойчивото земеделие и
др. Макар фокус на Коалицията да е борбата за опазване на
биоразнообразието, считаме тези теми за изключително важни
и тясно свързани с биоразнообразието, а сме сигурни, че и за
вас ще е интересен по-широк поглед върху екологичните
проблеми на днешното време.
Криза, устойчиво развитие, суверенност на храната,
търговия и консумация - извадки от срещата на НПО
активисти седмица преди срещата на Г8 в Италия
Седмица преди срещата на Големите 8 (Г8) на остров
Сардиния се проведе алтернативна среща „GSotto8” на НПО
активисти, които обсъждаха своята визия за устойчивото
развитие на света, постигането на целите на хилядолетието на
ООН и преодоляването на бедността, както и на глобалната
криза, свързана с храната, климата, финансите и др. Като
представител на „За Земята” направих презентация „Как да се
борим с нашествието на генно модифицираните организми“.
Тук представям интересни извадки от изказванията на другите
лектори.
Ingeborg Tangeras от Виа Кампесина (Световна мрежа
на малките фермери): „Едва 6 % от населението в Европа е
свързано с отглеждането на храната ни. Губим по 1 фeрма на
минута и се замества от едро земеделие на монокултури. С
тази загуба губим и знанието за устойчивото използване на
природните ресурси. Един милиард си лягат гладни, от тях 2/3
са селяни и работници в селското стопанство.
Мултинационалните компании се опитват да ни откраднат

земята, водата, семената, а сега и знанието ни чрез СТО
(Световната Търговска Организация), Световната банка,
световни търговски споразумения. 50% от производителите в
света са производители на храна, но и градовете трябва да се
включат в борбата за независимост на храната. Как може
преди години някои страни да са имали 500 вида ориз, а след
либерализацията на пазара сега да имат само 4 вида. Това е
недопустима загуба на разнообразие на сортове и загубено
наследство. Трябва да глобализираме надеждата и да
глобализираме борбата.»
Умберто Де Лусо - екофермер производител на хляб от
Сардиния: Напуснал Италия и като се връща търси нова
надежда и преоткрива стари семена в органичното земеделие,
но Европа е негативна към това. Открива и стари начини на
производство на хляб без използване на набухватели. „Ние
отглеждаме хляба. Моята история е проста и започна като
преди време аз имигрирах и през 79та се върнах в Сардиния и
исках да живея от моята земя и създадох малка кампания и
беше толкова трудно да стартирам, но добрата воля ми
помогна. Трабваше да преоткрием миналото и не ми пукаше,
че моят съсед кара голяма кола и има хубава къща, а ние
трябва да се научим да живеем устойчиво и да се
задоволяваме с необходимото ни. И искам да стана пример за
младото поколение. Започнах с доставките на хляб от врата
до врата. Контактът с хората е много важен. Реших и да
продавам и в супермаркетите, но за нещастие те ти вземат
това, което ти дават и реших да се върна обратно към хората,
моите клиенти. Надявам се моята история да помогне на
другите как да живеят на острова.»

Социалното земеделие чрез култивирането на храна
култивира ценности. Ние създаваме връзки в обществото и
интегрираме социално изоставените хора – с нарушения,
наркомани и др. И работим в територии, където мафията е
ограбила всичко като създаваме социални ферми. Истинският
проблем е да сменим стандартния модел на земеделие.
Суверенността на храната означава свобода на хората. Хората
трябва да се върнат към традициите. Трабва да преоткрием
връзките между селата и градовете.»
Един поет на 19 век казва, че човек е отдаден на пътя и има
много кръстопъти и има хора, които се опитват да измислят
нови пътища. И пътят на глобализацията е този на
напускането на пътя на традициите.
Мнение от публиката на активист от Гватемала: «Когато
царевицата се генномодифицира, губи своята душа и според
маите е мъртва храна.»
Мнение от публиката на активист от Бангладеш: «Един
мой приятел беше независим фермер, а сега ползва пестициди,
химикали и торове и купува семена и е като бизнесмен, но е
зависим. Така че това е борба между свободните фермери и
големия бизнес.”
Мнение от публиката: „Кения са удвоили износа си, в същото
време хората гладуват, а селяните нямат достъп до земята –
такива са резултатите от въвеждането на свободния пазар и
там нещата рано или късно ще свършат с гражданска война.»
Следва продължение ...

Реплика на водещия Роберто: “Вкусът на твоя хляб е
вкусът на свободата”.
Алдо Десси, Италия, от организация, въвличаща хора
със здравословни и социални проблеми в
екоземеделието: «Живеем в свят на разделяне,
преобразуване и транспортиране на ресурси. Това, което
знаем от екологична гледна точка, е хранително земеделие.

Статията е изготвена от Тодор Славов от ЕС „За Земята“ по проект
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Г8 2009 и Климатичните промени
На 8 юли 2009 г. приключи срещата на осемте най-богати
индустриализирани страни (Г8) в Италия. Една от основните
теми на разговорите беше борбата с климатичните промени.
Природозащитници от цял свят изразяват съмнения, макар и в
различна степен, в способността на лидерите на страните от
Г8 да постигнат реални резултати в борбите срещу промените
в климата. Това недоверие предизвика множество екопротести по време на срещата. В началото на срещата Greenpeace окупираха една голяма италианска ТЕЦ, където окачиха
транспарант с надпис: „G8: Climate leaders or losers?“( „Г8:
Климатични лидери или загубеняци?“). Все пак държавните
лидери от най-богатите държави достигнаха до общо решение
– ограничаване на покачването на температурата до максимум
2 градуса по Целзий. Освен това за първи път достигнаха до
общо решение да намалят емисиите с 80% до 2050 г. от
нивата им през 1990 г., както и целият свят да намали
емисиите с 50% до същата дата. Макар че тези решения
звучат добре, те съдържат някои много сериозни проблеми.
Принципно лидерите на страните от Г8 имат лоша репутация
поради честото неспазване на обещанията, които са дали.
Природозащитниците бяха недоволни от това, че е поставена
само крайна цел за 2050 г. от 2 градуса по Целзий, но няма
никакви междинни цели. Така няма реален механизъм за
контрол над изпълнението на това решение. Вторият проблем
идва от това, че все още се разчита на пазарни механизми за
постигането на тези мерки. Мнозина коментатори се надяваха
Обама да притисне останалите държавници и да прокара порадикални мерки. До сега пазарните механизми не са успели
реално да намалят емисиите, а единствено са се доказали
като ефективен инструмент за спекулативна финансова
печалба. Третият проблем идва от несъгласието на
развиващите се страни, присъстващите от тях изразиха
крайно недоволство и несъгласие с предлаганите мерки. Тези
мерки могат да служат като пречка за индустриализацията на
слабо развитите страни, докато продължаващата употреба на
пазарни механизми означава, че реално емисиите няма да
бъдат намалени от страна на богатите, защото те ще могат

свободно да купуват правото на замърсяване от бедните. Като
в края на краищата не е сигурно доколко и дали емисиите ще
бъдат намалени на глобално равнище. Не е ясно дали
решението на Г8 ще постигне друго освен ограничване на
възможностите за развитие на бедните страни.
В момента всички очакват организираната от ООН среща в
Копенхаген, която ще се проведе през декември тази година.
На срещата ще участват еко-министрите на 192 членки на
ООН, както и множество бюрократи, политици, корпоративни
лобисти, дипломати, журналисти и т.н. Държавните делегати
ще се опитат да договорят ново споразумение, наследник на
Киото, от което ще се разбере накъде върви глобалната борба
с климатичните промени. Нарастващото недоверие към
сегашните мерки принуди радикални природозащитници да
заплашат, че планират мобилизация на 15 000 еко-активисти,
които да нахълтат в сградата на срещата в Копенхаген, в знак
на протест срещу пазарните механизми за решаване на
проблемите с климата. Радикалните еко-активисти бяха
разкритикувани от големите НПО-та, но всички споделят
съмнения в сегашната посока за борба с климатичните
промени.
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Пожелаваме ви усмихнато лято и ви молим „Боклука в
раницата” и нека не сме безучастни към боклука, който
другите оставят.

