Привет приятели,
Започна новият сезон на Министерството на околната
среда и вредите (МОСВ) и Министерството на
персоналното развитие и себеустройството (МРРБ)!

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
АВГУСТ 2009

Този бюлетин се издава с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство по проект “За да остане природа”.
This project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism.

Изумително, но факт, новите министри тръгнаха с летящ старт
срещу четири от най-обществено значимите и емблематични
за гражданските борби случаи – Рила, Иракли, Странджа и
Витоша!
Министър Караджова се качи до новата хижа-хотел на
Седемте рилски езера с незаконния лифт на “Рила Спорт”!
Издаде заповед за обявяване на защитена зона по Натура
2000 „Иракли-Емине”, без да се съобрази със становището на
експертите и на практика позволява застрояването на
местността от хора като АКБ-Форес, Суис пропертис, Петър
Диков и Любка Качакова. За незаконния строеж на Краш 2000
в природен парк Странджа министър Плевнелиев се изказа
в интервю, че не бил сигурен дали трябва да се събори
независимо от постановлението на Върховния
административен съд. Подробности тук и тук. И като капак
министър Нона Караджова заяви, че незаконните действия на
РИОСВ-София относно ски зоната в парк Витоша не са под
юрисдикцията на МОСВ! Подробности на http://
forthenature.org/news/909/.
Малко по-добре започна работата си новият Парламент. След
слухове, че в проекто решението за мораториум върху
промяната на предназначението на заменени държавни гори и
земи ще има твърде много изключения за „добросъвестните”
инвеститори, все пак приетото на 4 септември от Народното
събрание решение не допусна възможност физически и
юридически лица да променят предназначението на
получените от тях след замени държавни гори. Тази вратичка
беше оставена само за общините, когато имат „важни”
инфраструктурни проекти. Може би такъв „важен”
инфраструктурен проект ще се осъществи върху придобитите
чрез заменки хиляди декари държавни гори и земи от община
Смолян – където се предвижда да изникне мега ски курортът
„Супер Перелик”?!
Отказани бяха неколкократно поисканите срещи на експерти
от Коалицията с премиера и министъра на околната среда и
водите, както и все още не са допуснати представители на
гражданския сектор като наблюдатели в комисиите на
законодателната власт.

Иначе отпускарският месец август премина с голяма
активност от страна на Коалицията, партньорите и
гражданските групи.
Открихме сезона от 1 до 5 агуст с юбилейното за десета
година подред почистване на Пирин, организирано от ЕС
„За Земята”. Повече на http://www.zazemiata.org/.

от хижа Алеко на Витоша, изкачи Черни връх, премина през
планината Верила, село Клисура, Лъкатишка Рила,
местността Обесения камък и завърши на Седемте рилски
езера в Национален парк «Рила». Още подробности, както и
снимки, на http://forthenature.org/news/896/.

Снимка: Боян Христов

От 5 до 8 август месецът продължи с второто поредно
издание на прекрасния екофестивал Беглика Фест. Повече
за забавленията, музиката и полезните кръжоци по
биоземеделие, направа на мехлеми и украшения от
рециклирани материали, както и за иформационните
щандове, можете да видите на http://forthenature.org/
news/901/ и на http://forthenature.org/news/881/.
След това при огромен интерес премина националният
пешеходен поход за Рила под наслов "Обичам Рила, ходя
пеша". В рамките на 5 дни, от 12 до 16 август, над 70
участници на възраст от 15 до 60 години изминаха пеша
близо 90 км. Включиха се хора от цяла България и четири
държави - САЩ, Франция, Перу и Австрия. Походът започна

Източник на снимката

Стартира и фотоконкурсът „КРАЙЕЗЕРНИ БЕЗУМИЯ”, за който
можете да научите повече, както и за условията за участие,
на http://forthenature.org/news/878/.
Ето и още няколко интересни наскоро отминали или
случващи се в момента събития:
Спасителният център за диви животни и Дирекцията на
Природен парк Русенски лом имат удоволствието да ви
поканят на освобождаване на птици, успешно преминали курс
на лечение в Центъра http://forthenature.org/news/914/. През
август в Природен парк «Витоша» се състоя поредното
освобождаване на около 20 птици (керкенези, сови и бухали),
успешно излекувани в Спасителния център на Зелени
Балкани: http://forthenature.org/news/908/. Още 25 сови бяха
освободени в Природен парк «Българка» след лечение и
рехабилитация в Спасителния център: http://forthenature.org/
news/890/.

на активни природозащитни дейности. Специализиран екип от
доброволци се зае с отговорната задача да построи 200
гнездилки за вечерни ветрушки: http://forthenature.org/
news/892/.
Първи резултати от SMS кампанията “Помогни ми да порасна”:
http://forthenature.org/news/883/.
Екофест Магията на Поморийско езеро 2009: http://
forthenature.org/news/876/. Фестивалът бе организиран от
«Зелени Балкани», като посетителите можеха да наблюдават
птици с професионална техника и специалист орнитолог, да
изпробват лечебните свойства на поморийската кал, да се
научат как да изработват тухли от кирпич и други.

Млад щъркел бе спасен в с. Поповица: http://forthenature.org/
news/911/.
На гости на лешоядите в Източни Родопи: Имаме
удоволствието да ви поканим на екскурзия на 5 септември
2009 г. до площадката за подхранване на лешояди в Източни
Родопи, с. Пелевун (Ивайловградско): http://forthenature.org/
news/907/.
Вече започна четиринадесетата поредна работна ваканция на
Поморийско езеро: http://forthenature.org/news/895/.
На 19 август от 20 ч. Aсоциация „Франция –Рила” организира
концерт на френския пианист Дидие Ракийе в Националния
музей „Земята и хората” в София под надслов «Музика за
Рила»: http://forthenature.org/news/894/. На концерта
присъстваха над 100 души.
От няколко седмици Природозащитен център „Пода” на
Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ е център

И няколко доста обезпокояващи, ако не и ужасяващи,
природни новини:
Стрелят по защитени видове птици в София: http://
forthenature.org/news/891/.
Красива България – митове и легенди! Граждански сигнал за
унищожаване на река Камчия: http://forthenature.org/
gallery/191/.
Писмо на гражданин до БНТ относно репортажа им от 14.07 по
повод общественото обсъждане за новия специализиран
подробен устройствен план на ски зона Алеко: http://
forthenature.org/news/912/.

Уникални чинари в София под заплаха от сеч: статия във в-к
“Дневник».
„Витоша ски” АД не си плаща държавните такси за
съоръженията: пише в-к Новинар.

гражданите на София. На сайта на фирмата са качени
единствено две карти, а според заданието (качено на
Столична община) планът съдържа голяма доста
противоречива информация и разнообразни карти.
2. Кой стои зад проекта

Еко Варна: На 3 дни Арктика се смалява с площта на
Германия: http://www.ecovarna.info/pageDispatch.php?
pid=8&cntId=57&lang=BG.
И след този зашеметителен, изброителен, линкоподаващ списък искаме да ви разкажем как се
развиват силно болезнените случаи на българската
застрашена природа.

„Витоша ски АД”, 90% собственост на офшорна компания,
регистрирана на Вирджинските острови. Един от членовете на
Управителния съвет, Петър Петров, е регистриран като член
на управителния съвет на Юлен АД, фирмата концесионер на
ски-зона Банско. Липсва каквато и да е прозрачност относно
това кой стои зад фирмата и какъв е източникът на капитали.
Държавата предлага напълно неясна фирма да управлява
публична държавна собственост, каквато е земята под Алеко.

ВИТОША
3. Нарушени закони и процедури
Понеже „инвеститорът” – офшорната фирма Витоша Ски АД –
много упорито крие какво предвижда планът за разширение и
„модернизиране” на ски зона Алеко, ето какво успяхме да
изясним:
1.

Какво предвижда проектът за ски зона Алеко

Според доклада по екологична оценка, представен за
консултации с обществеността в периода 18 юни - 2 юли 2009
г., проектът на Специализиран подробен устройствен план
(СПУП) на ски зоната включва:
•
•
•

•

•

Площ на плана – 914,65 ха;
Изцяло държавен горски фонд;
Площ на ски-пистите – от сегашна 19 ха – увеличаване
на 142,5 ха, част от тях върху ливади и пасища а близо
20 ха гори, което означава изсичане на гора на обща
площ от 30 футболни игрища;
Изграждане на 8 нови ски писти и общо 18 влекове и
лифтове.

Самият документ на този сПУП така и не беше показан на

•

•

Проектът нарушава Плана за управление на Природен
парк «Витоша», който допуска подмяна и ремонт на
съществуващите съоръжения, но не и изграждане на нови
писти и влекове. Така на практика се обезсилва Плана,
който след изисквания по закон дълъг процес на
съгласуване с експерти и общественост е приет с
решение на Министерски съвет № 305 от 22.04.2005 г.
Срещу решението на РИОСВ–София за стартиране
на процедурата по екологична оценка е заведено
дело. По закон процедурата трябва да спре до решение
на съда. Въпреки това на 26 август т.г., експертният
съвет към РИОСВ одобри проекта. На 4 септември
директорът на РИОСВ София подписа положително
становище.
Всичко прилича на случая със ски зона Банско в Пирин,
изградена преди няколко години по подобен начин с
много нарушения на процедури и закони. Между
концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД и „Витоша
ски” АД има връзка чрез общо лице в управлението на
двете фирми.

4. Извършени вече нарушения на „Витоша ски” и липса
на санкция
•

•

През октомври 2008 г. на писта Витошко лале и в района
на каменната река в подножието на вр. Малък Резен над
междинната станция на лифт „Витошко лале” са взривени,
извадени и преместени общо около 400 камъка с размери
между 0,5 и 3,5 куб. метра, а в подножието на вр. Малък
Резен практически е построен нов ски път.
С багери и взривове са унищожени каменни реки и тревна
растителност на площ от общо 18 дка. Унищожени са
местообитания от Натура 2000 и символи на Витоша –
морени.

5. Какво искаме
•

•

Поддръжка на вече съществуващите съоръжения, за което
„Витоша ски” имат разрешително, но до момента не са
направили нищо.
Предишното правителство с действието и бездействието
си помогна и толерира нарушаването на закона в
Природен парк Витоша. Трябва гражданите на София да
покажат на новите управляващи искането за
прекратяване на процедурите, свързани с проекта за ски
зона Алеко на „Витоша ски” АД, на злоупотребите с
обществени ресурси и да наложи спазване на българските
и европейските закони.

Запознайте се в подробности на: http://forthenature.org/
cases/28/ . Подкрепете петицията „Да спасим Витоша” на този
адрес: http://forthenature.org/petitions/7/start/30.
ИРАКЛИ
Излезе заповед за обявяване на защитена зона за птиците
„Емине-Иракли” № РД-560/21.08.2009. В заповедта е посочена
изрична забрана за „изграждането на съоръжения за
производство на електроенергия посредством силата на

вятъра” на територията на цялата зона. Липсва обаче ясна
забрана за строителство.
Съгласно точка 8 от заповедта са определени парцели, в
които е забранено строителството, но само „до влизането в
сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение”.
От заповедта за временна забрана за строителство са
изключвани парцелите на най-нашумелия инвеститор в
местността, швейцарската офшорка Swiss Properties.
Впечатление прави и продължаващото упование на МОСВ в
стария Териториален устройствен план на Община Несебър,
чиято екологична оценка е с отдавна изтекъл срок на годност
(още през 1998 г.). Друго „недоразумение” е, че съгласно
Директивата за опазване на природните местообитания (която
допълва и доразвива Директивата за птиците), единствено
научни аргументи относно биоранообразието следва да са в
основата на изводи по отношение на обявяването и
управлението на защитени зони. В този смисъл, стар ТУП е
недействителен аргумент…
Още подробности и разяснения (и притеснения) на http://
forthenature.org/news/915/.
РИЛА
Обезпокояващи неща се случват на Рила в района на Седемте
езера цяло лято – при тотална липса на контрол незаконният
лифт от хижа Пионерска извозва всеки слънчев летен ден
хиляди туристи в циркуса на Езерата. Боклуците край езерата
и, за още по-голямо съжаление, в самите езера, се увеличават
постоянно. Липсват служители на НП «Рила», които да
санкционират нарушителите на режимите в защитената
територия. Тъй като държавата сметна, че за незаконния лифт
не е нужна оценка на въздействието върху околната среда, в
момента липсва каквато и да било оценка какво човешко
натоварване може да издържи екосистемата, за да останат
езерата чисти, а пътеките да не ерозират и така да
допринасят за заблатяването на водата.

Най-голямото лятно крайезерно безумие обаче се случи на 20
август, когато РИОКОЗ Кюстендил затвори и запечата Старата
хижа „Седемте езера” и принуди регистрираните за нощувка в
нея над 40 туристи да си съберат багажа и да напуснат. Още
чакаме да разберем от кой нормативен акт РИОКОЗ Кюстендил
черпи правомощията си да затвори хижата. Поводът са взети
проби на постъпващата в кухненския блок на хижата вода за
готвене от Рибното езеро, които показват, че водата е на
границата на допустимото съдържание на микроорганизми и не
била годна за пиене. Не е ясно кой е източникът на
замърсяване на водата в Рибното езеро, като е възможно това
да е постройката до горното езеро Трилистника, която според
сигнали излива отпадните си води именно в Рибното езеро. Не
е ясно и в услуга на чии интереси се случи затварянето на
Старата хижа, като нищо чудно скоро да станем свидетели на
„конкурс” за намиране на нов арендатор, който да
„облагороди” хижата по подобие на Новата хижа „Рилски
езера”, която вече е най-скъпият високопланински хотел в
България. Ще следим как се развива случаят и разбира се ще
ви информираме своевременно.

И така завършваме обзора на изтеклия месец август и като
край искаме да споделим с вас притесненията си, че новото
правителство започна своето управление с неспазване на
поетите предизборни обещания. Ние няма да живеем
безропотно в подобна страна! Разчитаме на вашата подкрепа и
нетолерантност спрямо беззаконията и неморалната политика.

