
Привет приятели,  
 

Привет, приятели, това е бюлетинът за месец ноември, 
но започваме с няколко отминали и предстоящи в нача-

лото на декември събития.  
 
  
КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА” 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
НОЕМВРИ 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. 
 
 
 
 
 

 

 

През първата седмица на последния за годината месец ни 
очакват два изключително интересни филмови фестивала: 

 

ФИЛМОВИ ФЕСТИВАЛИ  

"Зелено кино: седмица на екологичните филми в София" - 
прожекции с дискусии на наградените филми от европейския 
екологичен фестивал "Зелена вълна - 21 век". Прожекциите 
ще се състоят от 30 ноември до 6 декември, от 17.30 до 
20.00 ч. Място: Чешкия център, Лилав салон, бул."Раковски" 
100, София. Вход свободен! http://forthenature.org/
news/1096/. 

И още един фест с вход свободен – Дни на 
Предизвикателствата. В Дом на Киното, София за пети 
пореден път се проведоха традиционните „Дни на 
предизвикателствата”. Програмата на фестивала можете да 
видите тук: http://forthenature.org/news/1153/. В няколко 
поредни вечери бяха представени значими събития, случили 
се под и над земята през 2009 година. Казват, че 
пътешествия от хиляди мили започват с една крачка. Днес 
дори една снимка, мисъл, идея или разказ на приятел може 
да ви отведат в неподозирани места и да ви запалят за нещо, 
считано от мнозина за опасно или неразумно. Основен акцент 
в програмата и тази година бяха природозащитните кампании 
на коалицията „За да остане природа в България”, „Граждани 
за Рила”, екоцентровете в България... 

 

СЕДМИЧНО ГРАЖДАНСКО ПРИСЪСТВИЕ ЗА РИЛА 

И за тези от вас, които чувстват активността си ръждясала: 
каним ви на Седмичното гражданско присъствие за Рила и 
Натура 2000 пред Министерски съвет – акция 3 – в сряда, 9 
декември 2009 г. от 9.15 ч., когато ще се опитаме да 
връчим на министрите десетки хиляди индивидуални писма-
петиции на граждани, настояващи за спиране от 
експлоатация на лифта на Паничище, който ни води към 
солени евроглоби. 
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След двегодишна 
кампания на хиляди 
граждани Европейската 
комисия стартира още 
една наказателна 
процедура срещу 
българското правителство 
за нарушенията на 
европейското 
законодателство - този 
път за Рила. Другата 
новина е, че нашите 
министри и институции 

продължават да отричат за незаконните лифтове на 
Паничище и Картала, което прави нашето възобновено 
присъствие пред Министерски съвет наложително! 
 
Информация за първите две акции на: http://
forthenature.org/news/1166/, http://forthenature.org/
gallery/224/, http://forthenature.org/gallery/221/. 
 
 

HOPENHAGEN 
 
Като цяло месец декември ще премине през призмата на 
промените в климата и глобалната среща на върха в 
Копенхаген. В България едно от серията събития, които ще 
текат паралелно на преговорите в Копенхаген, е под надслов 
«Светът се събира - ние също!». 12 декември е световният 
ден за борба с промените в климата. Повече информация 
тук: http://forthenature.org/actions/218/.   
 
Между 7 и 18 декември лидери от 192 страни ще се съберат в 
Копенхаген, един от най-«зелените» градове в света, за да 
участват в Конференцията на ООН за климатичните промени. 
Това е най-важната подобна среща през последното 
десетилетие и вероятно последният ни шанс за достигане до 
ефективен и отговорен план за намаляването на пагубните 
въглеродни емисии. Светът се готви за срещата в Копенхаген 

– България също! Ела на 12 декември в 17:30 (събота) на 
Моста на влюбените със свещичка в ръка, за да покажем, че 
ни пука за нашата планета. Всичко, което е нужно, за да 
бъде бдението успешно, е… малко хора :-) Ще бъде забавно, 
лесно и няма да ти коства наистина нищо (освен една 
свещичка и около час време). Ето списък на всички 
предстоящи прояви, свързани с фокуса върху промените в 
климата този месец: http://forthenature.org/news/1175/.   
 
И така, това са няколко предстоящи събития, които ще се 
случат през първата половина на започналия месец, за това 
какво ще има около празниците следете сайта – нали знаете, 
там ежедневно се публикуват десетки новини и събития:) 
 
Следва обзор на изтеклия месец – с извинение за 
предимно лошите новини, от всички нас зависи какви 
ще са те по-нататък. 
 
Първо нещо накратко, което не касае природозащитата, но е 
доста притеснително. Става дума за свободата на словото, 
качествените и обективни медии или по-скоро факта, че те 
скоро ще са само история в България. Последните минути на 
Re:tv: http://forthenature.org/news/1165/ - като цяло напос-
ледък се наблюдава изчезване и поглъщане на независими 
медии, а ние често се сблъскваме с медийно затъмнение или 
изопачаване, но все още има качествени информационни ка-
нали и се надяваме те да се запазят. 
 
А сега малко по-тясно екологична тематика... 
 
Продължава строителството на незаконни ски писти до 

Седемте рилски езера 
 
По снимков материал, предоставен на Коалицията "За да 
остане природа" от студенти на Лесотехническия 
университет. 
http://forthenature.org/gallery/223/  
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Кадрите показват: 
  
1. Унищожени през миналата зима клек и бяла мура от 

снегоутъпкващите машини на Рила спорт в Национален 
парк Рила, които незаконно утъпкваха терени от 
защитената територия. 

2. Масово се доизсичат гори от бяла мура, смърч и клек с 
цел разширение на пистата. Пъновете на отсечени 
дървета биват покривани с чим за да се заличат следите. 

3. С моторни резачки и багер се отстраняват всички пъни от 
терена. 

4. С булдозер е подравнявано трасето за бъдещата ски 
писта. 

 
Всички дейности са извършени без каквито и да е било 
разрешителни по Закона за биологичното разнообразие, 
Закона за околната среда, Закона за горите и Закона за 

устройство на територията. Налице са данни за престъпления 
против стопанството.  
 
НАГРАДА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА УБИЙСТВО НА МЕЧКА 

 
Природозащитници обявяват награда за разкриване на 
убийство на мечка: http://forthenature.org/news/1156/. Всяка 
година се убиват около 40-50 мечки, но не и по този показен 
и нагъл начин (Взети са двете предни лапи, половите органи, 
жлъчката и мазнината по коремната кухина за меча мас. 

Другите вътрешни органи са били разхвърляни наоколо и в 
реката) в местност, свързана с опазване на природата и 
защитените видове, опитваща се да развива екотуризъм. 
 
При направената проверка са открити и следи от малко мече 
или мечета. Тяхната съдба не е известна, обикновено ги 
очаква бавна смърт в природата или още по-бавна в частна 
колекция. Не са рядкост и случаите, когато малки мечета са 
отглеждани за незаконен отстрел, коментират учредителите 
на наградата. 
 

НОВИНИ НАКРАТКО 
 
⇒ в. Дневник: «Юридически капан 'пази' строежите в 

Странджа»: http://forthenature.org/media/1066/. 
 
⇒ horemag.bg: Зимен комплекс в зоната на връх Ком ще 

строят частни инвеститори. Има изготвен общ устройствен 
план на зимния комплекс – ще бъдат изградени над 20 
километра писти, 6 лифта и много места за настаняване – 
над 5 000: http://forthenature.org/media/1063/. 

 
⇒ Планира се ново вилно селище до Карадере – 

информацията, с която разполагаме по въпроса, вижте на 
http://forthenature.org/news/1142/. 

 
⇒ Голф–комплексът на с. Божурец или как България 

охранява защитените видове и уникалните растителни 
съобщества в община Каварна: http://forthenature.org/
news/1135/. 

 
⇒ news.bg: 200 защитени прилепа умряха заради грешка на 

ВиК Шумен: http://forthenature.org/media/1056/. 
 
⇒ horemag.bg: Изкуствена плажна ивица и подводни рифове 

ще строят в Поморие: http://forthenature.org/media/1062/.  
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И НЯКОЛКО ПО-ПРИЯТНИ НОВИНИ: 

⇒ Комисията за обявяване на Защитена местност 
«Юлиевска кория» гласува единодушно ЗА защитената 
местност http://forthenature.org/news/1116/. Юлиевската 
кория е разположена близо до известната Туловска 
кория - също защитена местност. Тя представлява 
уникален горски комплекс - една от последните запазени 
екосистеми с едификатор обикновен дъб в равнините на 
Южна България. 

⇒ Солидарната общност на София изпрати Отворено писмо 
до кандидат-кметовете на София: http://forthenature.org/
news/1110/. 

⇒ Нов доклад на Програмата на ООН за околна среда. 
Гланд, Швейцария: Много икономисти не оценяват 
стойността на природните богатства в своите страни и 
така компрометират благоденствието на милиони хора и 
допринасят за катастрофалната загуба на животински и 
растителни видове: http://forthenature.org/news/1120/. 

 
⇒ Залесяване край язовир Конуш: http://forthenature.org/

actions/217/. 

⇒ Прокуратурата възобнови наказателното производство за 
обгазяването на района на Стара Загора: http://
forthenature.org/news/1140/. 

⇒ Общественото недоволство от използването на цианидна 
технология нараства. В Кърджали се проведе среща-
дискусия за богатството на българската природа и 
предизвикателствата пред нейното опазване. http://
forthenature.org/news/1148/ и http://forthenature.org/
gallery/220/. 

 
⇒ Осъществяването на подобни срещи и обучения е 

възможно благодарение на доброволните участие на 
граждани и експерти. Ако имате интерес и желание, 
поканете коалиция «За да остане ПРИРОДА в България» 
на гости във вашия град или село! http://forthenature.org/
news/1150/. 

⇒ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ В СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА: http://
forthenature.org/news/1157/. 

 
⇒ И накрая с Коледно-новогодишен дух “ПОДАРИ” ПРИЯТЕЛ 

НА ПРИЯТЕЛ ... или как да бъдем благородни и 
нестандартни за Коледа: http://forthenature.org/
news/1149/. 

 
Този бюлетин ще е последен за тази година и ни се искаше 
той да бъде по-красив. Затова ви подаряваме нашите усмивки 
и вяра. Ще се борим и за напред и се надяваме заедно да 
направим следващата година по-красива и добра. Не се знае 
докато не опитаме. 
 
С любов и пожелания за хармония и весели 

празници, ваши forthenature.org крю! 

Злият зъб в Рила. 
Снимка: Михаил Михов 
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