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Започваме с една новина, която разбуди духовете и накара
нашите институции да се раздвижат:
Европа каза „не” на унищожението
на Иракли, Пирин и Странджа
След повече от тригодишна борба, хиляди писма, становища и
граждански реакции, Европейската комисия беше тази, която
реши да защити интересите на собствената ни държава, след
като управниците й се провалиха в това.
Това се случва в момент, когато новата министърка на
околната среда и водите Нона Караджова прясно издаде
абсурдна заповед за обявяване на защитена Натура 2000
зона „Иракли - Емине”, която не включва забрана за
строителство и по този начин обезсмисли всички граждански
актове в защита на символния за гражданското общество в
България плаж Иракли.
Най-големият абсурд в заповедта е това, че в защитената
територия дори не се предвижда зона за забрана на
строителството, а е посочено, че се обособява «временна
зона за забрана на строителството, докато бъде изготвен нов
Общ устройствен план на Несебър». По този начин местното
законодателство се поставя над европейското и го
обезсмисля. Това се случва в община, известна с
аборигенското си отношениекъм природата и архитектурата,
чиято еманация е мегаполисът «Равда-Несебър-Слънчев
бряг-св. Влас-Елените». Министерската заповед „случайно”
изпуска най-спорните парцели, а именно – тези на
офшорката „Суис Пропъртис”.
Очакваме министър Караджова да гарантира реалната защита
на обявената зона нова, отговорна към България и
възможните европейски санкции заповед за забрана на
дейности по чл. 19 на ЗБР до излизането на заповедта за
защитена зона по Директивата за хабитатите.
За останалите случаи четете на http://forthenature.org/
news/1002/ и http://forthenature.org/news/1000/, както и на
http://e-vestnik.bg/7407/, http://e-vestnik.bg/7414/ и http://evestnik.bg/7425.

Директорът на Природен парк
"Витоша" и председател на
Асоциацията на парковете
коментира за Радио Франс
Интернасионал
предупрежденията от страна на
Европейската комисия за
започване на наказателни
процедури заради нарушения в
защитени зони в Пирин,
Да спасим Иракли
Странджа, Иракли и липсата на
цялостно съответствие с европейските изисквания: http://
forthenature.org/news/1029/.
И като казваме, че имаше раздвижване, не се
шегуваме:
На 23.10.2009 г. се проведе среща на местни
природозащитни НПО с Областния управител на Бургас – г-н
Константин Гребенаров. Срещата бе поискана от него във
връзка със започнатите процедури от Брюксел срещу
България, тъй като две от тях са в Бургаска област (Иракли и
Странджа): http://forthenature.org/news/1054/.
И ОЩЕ ПО-ПОЗИТИВНИ НОВИНИ:
• Българското дружество за защита на птиците стартира
проект «Опазване на лешоядите в Източните Родопи».
Основната цел на проекта е опазването на дивите
популации на белоглавия лешояд, египетския лешояд и
черния лешояд в Източните Родопи. Специфични цели
на проекта са повишаване на възможността за естествено
възстановяване на черния лешояд в България чрез
осигуряване на хранителна база за вида, намаляване на
смъртността при египетските и белоглавите лешояди чрез
намаляване на риска от отравяне и повишаване на
информираността на хората за нуждата от опазването на
лешоядите: http://forthenature.org/news/1004/.

• За предотвратяване на бракониерството и незаконната
търговия със защитени видове, по инициатива на Българско
дружество за защита на птиците, на 3 октомври 2009 г.
беше извършена проверка срещу незаконния улов и
продажба на диви пойни птици със съдействието на
Регионалната инспекция по околната среда и водите –
Бургас и ОДП – Бургас. Съвместен екип на БДЗП и екперти
от РИОСВ обиколи „горещи” места за лов на диви пойни
птици около града и неговите квартали, като резултатът не
закъсня. В околностите на ж.к. „Меден рудник” бе
констатиран улов на диви пойни птици с мрежа. За
нарушението веднага бе съставен акт. Още за инициативата
на http://forthenature.org/news/1003/.
• 10 октомври 2009 г., София. Над 250 доброволци от
цялата страна се включиха в инициативата “Моят зелен
град” и почистиха повече от 2000 м от бреговете на
Перловска река на територията на Южния парк. За пръв път
от близо 20 години бяха почистени и каналите между
езерата на територията на парка. Повече на http://
forthenature.org/news/1014/ и http://forthenature.org/
news/999/.
• А тук можете да прочетете и разгледате как протече
работният лагер на хижа Ехо на 7.10.09 - 11.10.09,
какво се свърши и какво остана за доработване, кога отново
се събираме в красивия Балкан: http://forthenature.org/
news/1026/.

Още красиви и полезни случки и акции:
С акробатично шоу, въртене
на огън, музика и светлина
от фенери и свещи беше
открита първата част на
фотоизложбата за Рила в
градинката пред Народния
театър „Иван Вазов” в
София на 7 октомври.
Месецът на Рила е част от
двугодишната гражданска
кампания за съхраняване на
Снимка: Боян Христов
планината като един от духовните
символи на България и света и природна територия с
европейско и световно значение. Реализирането на първите
обекти от курорта „Супер Паничище” вече създава сериозни
рискове от ускоряване на процеса на заблатяване на Седемте
рилски езера поради замърсяването на водата и
натрупващите се органични съставки в нея: http://
forthenature.org/news/998/. Втора и трета част на изложбата
се намират в Метростанция “СУ Св. Климент Охридски” (фоайе
откъм Орлов мост) и в Халите и можете да ги видите до 20 ноември този месец. Те бяха открити също с музика и акробатика: http://forthenature.org/gallery/207/ и http://
forthenature.org/gallery/208/.
СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЯ
София има своята СОЛИДАРНА ОБЩНОСТ. Това показа една
среща на хора и организации, които неуморно правят
необикновени неща, за да направят града ни по-добро място
за живеене. На 14 и 15 октомври в зала „Мати“ на НДК Фондация „Заедно – общуване за подкрепа и развитие”, в партньорство с Коалицията „За Да Остане Природа в България”, проведе първата по рода си работна среща на Солидарната Общност на София (СОС). Повече от 55 участника - граждани на
столицата ни, студенти, доброволци, представители от различни области на неправителствения сектор, бизнеса и медиите,

взеха активно участие в семинара.
В края на работната среща Солидарната общност на София
формулира и отправи своите ПОСЛАНИЯ към обикновения
гражданин на столицата, към представителите на медиите,
към бизнеса и към Столична община. Обсъдиха се и конкретни
проблеми в Столицата, свързани с публичния транспорт,
достъпността на средата, унищожаването на зелените площи и
заплахата от неконтролируемо строителство на Витоша, както
и РЕШЕНИЯТА, които Солидарната общност вижда и ще
постави като искания пред бъдещия кмет на София в
едноседмичен срок: http://forthenature.org/news/1035/.
Успешно и вдъхновяващо премина акцията за опазване на
природен парк „Витоша”, организирана на 24 октомври 2009
от Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие“,
Коалицията "За да остане природа в България" и хората,
самоопределящи се като „Солидарната общност на София“:
http://forthenature.org/news/1067/.

• От 30.09 до 2.10.2009 г. Българска фондация
«Биоразнообразие» организира специално пътуване в трите
части на планината Беласица (българска, гръцка и
македонска) за запознаване с възможностите за екотуризъм.
Изненада се оказа реновираната хижа Беласица, която
гостоприемно посрещна журналисти и туроператори.
Приятна за всички се оказа разходката по един от
интерпретативните маршрути в района - пътеката
"Приятели", която води до красивия Лешнишки водопад.
Още на http://forthenature.org/news/1006/.
• Чествахме Деня на Черно море както подобава! Над
200 души участваха активно в честването в Балчик на 31.10.
Събитията се организираха от младото природозащитно
сдружение „Белият бряг”, съвместно с коалиция „За да остане природа в България” и Община Балчик. След необходимите почиствания, залесявания и информационни срещи градът беше огласен от концерт с добруджански песни и хора.
Повече за събитието и темите: http://forthenature.org/
news/1093 и http://forthenature.org/gallery/214/.
• Уникални документи, свързани със 75-годишнината на
Природен парк Витоша се представят на изложба «Витоша страници от историята». На 14.10.2009 г. в зала "Архиви" на
ул. „Московска” № 5 в София беше открита изложбата
посветена на 75-годишния юбилей на Природен парк
Витоша: http://forthenature.org/news/1044/.
• България се включи в
Глобалната кампания '350' за
действие срещу измененията в
климата: http://
forthenature.org/news/1031/,
http://forthenature.org/
news/1049/. 110 души – млади
и стари, с деца, велосипеди и
кучета, изписаха пред НДК в
София числото 350 с телата си.
Хванати за ръце те подкрепиха
международната кауза срещу промените в климата.
Събитието бе организирано от Коалиция за действие срещу

промените в климата и Списание 8. Според последните
научни изследвания 350 ppm изразява броя частици на
милион, който е максималната безопасна концентрация на
въглеродния диоксид в атмосферата. В момента тази
концентрация е достигнала 389, нараствайки средно с 2 ppm
на година. Поради тази причина започваме да наблюдаваме
лавинообразни и в много случаи разрушителни процеси в
различни части на планетата, свързани с глобално
затопляне: http://forthenature.org/news/1058/.
И за да няма сътресение, когато преминем към лошите
новини, ето и няколко буферни:
• Мисия на ЮНЕСКО предложи актуализиране на границите на
НП „Пирин” като обект на световното природно наследство:
http://forthenature.org/news/1023/.
• Коалицията от 30 неправителствени организации и
граждански групи „За да остане природа в България”
изпрати поредица от въпроси до министъра на околната
среда и водите Нона Караджова. Сред списъка от проблеми,
изпратени от коалицията „За да остане природа в България”
до министър Нона Караджова, по които министерството
спешно трябва да реагира, са: http://forthenature.org/
news/996/ и http://forthenature.org/news/993/.
• България ще гласува единствено "въздържала се" при
съгласувателните процедури за одобряване използването на
генномодифицирани хранителни продукти в рамките на ЕС:
http://forthenature.org/news/1022/.
И сега нарушения, и пак нарушения... Надяваме се
някой месец бюлетинът ни да мине и без тази част, но
май още държавата ни не е узряла за това.
• Без екологична оценка са внесените 1,5 милиона гръцки
мини за унищожаване в Стара планина, край с. Горни Лом:
http://forthenature.org/news/1036/.

Броени дни преди гласуването на второ четене в Парламента
на поправките в Закона за лова, включващи удължаване на
ловния сезон, падна поредната жертва на бракониерски
обстрел. Този път тя е не каква да е, а морски орел (Haliaeetus
albicilla): http://forthenature.org/news/1083/.
На 20.10.2009 г., в района северно от Дервентските
възвишения, екип на Зелени Балкани откри труп на млад
скален орел. Причината за смъртта на редкия вид орел е
електрическото напрежение от проводниците на стълб от
електропреносната мрежа, върху които орелът се е опитал да
кацне: http://forthenature.org/news/1060/. Още за
електрическата мрежа и смъртността на птици и защитени
видиве: http://forthenature.org/news/1051/.
Проект за нова ВЕЦ може да убие
долното течение на река Янтра
Проект за нова водноелектрическа централа ще доведе до
силно намаляване на рибата по цялото долно течение на
Янтра и до заливане на държавни, общински и частни земи
около селата Белцов, Ценово и Долна Студена, Русенско,
предупреждава международната природозащитна организация
WWF. Проектът ще унищожи приоритетни местообитания от
европейската екологична мрежа Натура 2000 и ще влоши
условията за воден туризъм в района. Подробности на http://
forthenature.org/news/1030/. И развръзка на http://
forthenature.org/news/1070/. Предложението за изграждането
на ВЕЦ беше еднозначно отхвърлено от участниците в
обсъжданията в Белцов, Долна Студена и Ценово.
ЦИАНИДИ
След цианиден разлив с унищожителни последици в река
Трент, Великобритания в свой сигнал до г-жа Нона
Караджова, министър на околната среда и водите, относно
използването на цианидни технологии за добив на злато,
Коалиция „България без цианиди” настоява за ревизия на

всички разрешителни за добив на злато чрез цианидно
излужване:
• Изтегляне по реда на АПК на обжалваното по съдебен ред
решение за ОВОС на “Челопеч майнинг” ЕАД и изготвяне на
нова оценка за въздействията върху околната среда,
отчитаща натрупаната информация по време на този разлив
и свързаните с това нови обстоятелства.
• Възобновяване на процедурата за издаване на решение на
“ГОРУБСО Кърджали” АД или връщане за дорабоватне на
доклада по ОВОС на същите основания и със същите цели.
Неправителствените организации настояват спешно да бъде
приет закон за забрана на промишлени технологии с
използване на цианиди, който не беше одобрен през
предишния мандат на Народното събрание: http://
forthenature.org/news/1011/.
И сега развитията по случая Витоша
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова се
произнесе с решение, с което отмени становището по
екологична оценка на директора на РИОСВ-София за
съгласуване на Специализиран подробен устройствен план
(СПУП) на туристическа и ски зона “Алеко”, с мотиви:
• със становището на директора на РИОСВ-София, е
съгласувано изграждането на съоръжения за ски спорт и
други обекти в различни зони на парка, които влизат в
някои противоречия с режимите за строителство, въведени с
Плана за управление;
• посочените в становището мотиви за одобрението на СПУП
са недостатъчно аргументирани, тъй като в Доклада по
оценка за съвместимост липсват оценки по отношение
степента на въздействието върху някои местообитания и
видове, които са предмет на защитени зони „Витоша” от
мрежата на Натура 2000;

• не става ясно по какъв начин и дали е взета предвид

информацията, постъпила от консултациите с
обществеността, при постановяването на становището,
(И още на: http://forthenature.org/news/1024/)
Офшорният «инвеститор» Витоша ски АД реши да изнудва със
заплахи за прекратяване на ски сезона и уволнения.
Коалицията „За да остане природа в България” с изненада научи, че компанията „Витоша ски” е заплашвала ръководството
на Държавната агенция по горите (ДАГ) с уволнение, ако не
разреши на фирмата да изгради по-голяма ски зона на Алеко,
изцяло върху държавен горски фонд. Това става ясно от
протокол на среща между „Витоша ски” и ДАГ, публикуван на
сайта на агенцията по горите. Подробности на http://
forthenature.org/news/1025/.
В опит да се избистрят нещата около Витоша и медийните
манипулации имаше пресконференция на «Сдружението на
Витошките ски и сноуборд училища» и спортни клубове за
ски-спорт на Витоша. Дирекцията на ПП Витоша и
представители на коалиция „За да остане природа в
България”, заедно с представители "Сдружението на
Витошките ски и сноуборд училища" и спортни клубове за ски
спорт на Витоша представиха факти за историческото
развитие на ски делото във Витоша, за процедурите по
отдаване и ремонтиране на ски съоръженията от страна на
частни лица, изнесоха данни за цялостното развитие на
туризма в планината, както и законовите уредби, според
които може да се строи или да се развива бизнес в държавен
горски фонд. Беше изразено силното разочарование от
политиката на основния собственик на ски съоръженията
„Витоша ски” АД – липса на лоялна конкуренция,
монополизиране на ски спорта на Витоша, отблъскване на
редовните клиенти на ски туризма с ценовите равнища на
дневните карти и непрозрачна политика по отношение
разширяването на ски зона Алеко в разрез с плана за
управление на ПП Витоша. Всички присъстващи на
пресконференцията станаха свидетели на изключително

арогантно поведение от страна на представители на
сдружение „Природата за хората” и на Българската ски
федерация, които, неспособни на диалог, безпрецедентно и с
обидни думи постоянно прекъсваха и провокираха.
Подробности на http://forthenature.org/news/1081/.
И изобщо всички факти за ски сезона на Витоша можете да
разгледате тук http://forthenature.org/attitudes.
За завършек няколко конкурса, които да провокират
творческото у нас:
⇒ В рамките на събитието „Дни на предизвикателствата” 2009

ще се проведе фотоконкурс на тема „360 градуса
предизвикателства”. Целта на конкурса е да покаже
различни гледни точки и да създаде 360 градусова
панорама от приключения и емоции. Избрани фотографии
от фотоконкурса ще бъдат включени в изложба, която ще се
проведе по време на „Дните на предизвикателствата” в
Дома на киното от 01-03 декември. Срок на провеждане:
Материали може да изпращате до 20.11.2009. Условия за
участие: Конкурсът е отворен и право на участие имат
всички фотографи - любители и професионалисти.
Представените за участие фотографии трябва да отговарят
на темата на конкурса. Всеки участник има право да
изпрати до 4 снимки и трябва да притежава кадрите в
голяма резолюция като за печат 30х40 см. (http://
forthenature.org/news/994/)
⇒ ФОТОКОНКУРС на тема СТРАНДЖА ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ –

ОЧАРОВАНИЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ. Подробности на http://
forthenature.org/news/1028/.
⇒ Покана за изработка на лого на „Клъстер Екотуризъм”

http://forthenature.org/news/1039/.
⇒ Покана за изработка на лого на Сдружение „За Ехо” +

щампа за тениски и чаши с логото / хижа Ехо / планината:
http://forthenature.org/news/1038/.

⇒ Конкурс за снимки на Природен парк «Врачански Балкан»

http://forthenature.org/news/1082/.
И няколко покани:
⇒ Безплатна школа по орнитология и природозащита се със-

тои всеки петък от 10.00 и от 14.00 часа в заседателната
зала на Института по зоология при БАН (сградата с Природонаучния музей). Дори да сте изпуснали първите лекции,
можете да се присъедините на следващите!
⇒ Нови интересни пациенти в Спасителния център Запознайте се с нашите нови пациенти. Техните трудни и
понякога доста тъжни съдби осмислят съществуването на
Спасителния център, където всеки ден е борба за живота и
връщането им в дивата природа. http://forthenature.org/
news/1080/.
⇒ ГОДИНАТА Е 2020. МЯСТОТО: СОФИЯ Това е една
платформа за публикуване и дебатиране на независими
идеи за бъдещето на София, създадена от неформална
група "Архитекти за София". Тя стартира с изложба, която
ще бъде разположена в пространството пред НДК в периода
31 октомври 21 ноември 2009. http://forthenature.org/
news/1079/.
⇒ Акция за почистване и облагородяване на градинката на ул.
Битоля, Кюстендил и Гребенец: http://forthenature.org/
news/1078/.
И интересни линкове за десерт:
⇒ Лесни и полезни трикове срещу глобалното затопляне -

http://forthenature.org/news/1027/;
⇒ Как скиорството промени Алпите http://forthenature.org/
news/1009/;
⇒ Европейската комисия завежда дело срещу Румъния http://
forthenature.org/news/1007/Deutsche Welle: Витоша - новият
Слънчев бряг http://forthenature.org/news/1057;
⇒ Мечката напада човек, само когато е провокирана. Това е
защитен вид по българското и европейското
законодателство: http://forthenature.org/news/1068/.

Екипът на Коалиция «За да остане природа в
България» ви желае хубав месец ноември!

