Привет приятели,
честит Месец на Земята в Годината на
Биоразнообразието!

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАРТ 2010

ПРЕДСТОЯЩО
Календарът за хилядите събития, които се случват и ще се
случват, е готов, така че следете го, за да можем заедно да
отбележим пролетната си любов към планетата, която
обитаваме заедно. Сега само в щрихи ще отбележим какво ни
очаква. А то е много и разнообразно.
Зелени дни (http://www.predizvikatelstva.com/zeleni/
index.php, http://forthenature.org/news/1447) в София с
кръжоци по биоземеделие, рециклиране, еко базари,
клоунада, лекции и дискусии, кино прожекции и концерти,
изложби и изобщо – каквото ни душа иска. Отделно
множество почиствания, залесявания и природо-благородни
активности, като в тази част разчитаме и на вашата
самоинициатива. Просто пишете къде какво ви се иска да
сторите, за да публикуваме на сайта. Тази година различни
културни и доброволчески активности ще има и в други (не
столични) градове и села. А кулминацията на 22 април (Деня
на Земята) ще отбележим с карнавал-шествие – велопешеходно и музикално! С огньове, музика и изкуство ще
покажем, че сме зелени човечета на Планетата Земя.
На 17.04.2010 в гр. Сапарева баня ще се състои четвъртата от
поредицата срещи с местните общности в райони с
благоприятни дадености за развитие на алтернативен
туризъм: http://forthenature.org/calendar/day/2010-04-17.

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.

А сега, понеже това е бюлетин за март, нека ви
разкажем какво се случи през бяло-червения месец.
ГРАЖДАНИТЕ НЕ ДОПУСНАХА ГМО В БЪЛГАРИЯ
Първо, честито и поклон пред стотиците неуморни граждани,
които се бориха да не допуснат разпространението на генномодифицирани организми в България. И успяха! Тази трудна
победа е поредното доказателство,че ако искаш и опиташ,
няма невъзможни неща – можеш да направиш по-добър свят
и да надвиеш дори тежката партийно-законодателна система.
Подробности за забележителния успех на: http://
forthenature.org/news/1413, http://forthenature.org/
media/1233, http://forthenature.org/news/1412.
Благодарности на репортерите, операторите и монтажистите,
които следиха отблизо всички събития около Закона за ГМО
и дадоха възможност сайтът forthenature.org да е един от
водещите източници на собствена актуална и достоверна
информация за случващото се по време на цялата кампания.
Тук ще намерите кратка ретроспекция на репортажите,
интервютата и анкетите:
13.01.2010 Протест – да спрем нашествието на ГМО в
България: http://forthenature.org/video/120.
Флашмоб срещу ГМО – 09.02.2010: http://forthenature.org/
video/129.
Ще се изпълни ли нареждането на премиера на България за
ГМО закона? Майки и деца чакат да разберат в студ и дъжд:
http://forthenature.org/video/131.
Интервю с адв. Свилен Овчаров за предстоящите промени в
Закона за ГМО: http://forthenature.org/video/132.
Анкета: Каква трябва да е политиката на България спрямо
ГМО: http://forthenature.org/video/133.

Заседание на Комисията по околна среда и води във връзка с
готвените промени в Закона за ГМО – 18.02.2010: http://
forthenature.org/video/135.
Митинг-концерт „България, свободна от ГМО!” – 28 февруари
2010: http://forthenature.org/video/136.
Студенти приканват в мензата на Университета: Заповядайте
на обяд с чиния без ГМО: http://forthenature.org/video/138.
Генно-модифициран закон??? http://forthenature.org/
video/139.
Гражданите извоюваха Победа в Битката Над ГМО: http://
forthenature.org/video/140.

Междувременно все повече общини в България излизат със
становища и решения и се обявяват за свободни от ГМО зони:
http://forthenature.org/media/1246.

Природен парк «Врачански Балкан»: http://
forthenature.org/news/1399.
⇒

На 25 март в София се състоя представяне на реален
пример за развитие на устойчив туризъм в района на
Южна Рила: http://forthenature.org/news/1420.

⇒

На 27 и 28 март експерти от Коалицията „За да остане
природа в България” посетиха гр. Костандово, община
Ракитово, и гр. Добринищие, община Банско, за да
участват в среща-дискусия с местни граждани и
предприемачи, заинтересовани в развитието на устойчив
туризъм: http://forthenature.org/news/1451. Също на 27
март експерти от Коалицията бяха в гр. Бяла, с. Горица и
местността Кара дере, за да участват в среща-дискусия с
местни граждани и представители на местната власт за
възможностите за развитие на алтернативен и селски
туризъм в района: http://forthenature.org/gallery/254.
Двете срещи бяха организирани по проект „За да остане
природа в България”, финансиран от от Фонд за НПО от
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство.

⇒

Mеждународна конференция и изложба за екология –
“Разумно използване на енергията и водата за опазване
на планетата”: http://forthenature.org/news/1388.

ДРУГИ ДОБРИ НОВИНИ ОТ МАРТ
България се включи в световната кампания „Часът на Земята”,
организирана от WWF, със светлинно шествие и акустичен
концерт в София. Други 40 български града също взеха
участие в инициативата. Видео от шествието можете да
видите тук: http://forthenature.org/video/142, а фото галерия
– тук: http://forthenature.org/gallery/255. Статистиката показа,
че в София над 633 000 стандартни електрически крушки са
угаснали по време на „Часът на Земята”, което означава, че в
кампанията са се включили приблизително между 315 000 и
375 000 души: http://forthenature.org/news/1444.
Природен парк „Сините камъни” засега е защитен от
незаконните апетити на местния кмет Лечков. Областният
управител на Сливен върна незаконната процедура за
приватизация на Природен парк «Сините камъни» http://
forthenature.org/news/1395. Междувременно се оказа, че търг
за европроект в Сливен бил незаконен: http://
forthenature.org/media/1222.
През този месец Коалицията и нейните членове отново
имаха множество обучителни инциативи, пътувания и
дискусии из цялата страна.
⇒

Доброволците от клуб "Зелено Бъдеще" към Природен
парк "Врачански Балкан", както и много граждани и
медии от град Враца, взеха участие в двудневните
семинари организирани от Коалиция "За да остане
природа в България": http://forthenature.org/news/1398.

⇒

Зелено училище и семинар по проект „Осогово, Огражден
и Беласица за деца”: http://forthenature.org/news/1397.

⇒

Дискусия на тема „Присъствието на АТВ-та и мотори в

⇒

На 9 март се състоя съвместна презентация на БФБ и
БДЗП, която разказа за експедицията на БДЗП в Етиопия
в търсене на причините за изчезване на египетския
лешояд: http://forthenature.org/news/1389.

⇒

Засаждане на дръвчета и посрещане на Първа пролет!
http://forthenature.org/news/1400.

⇒

ПОКАНА за участие в Световните дни за младежка
активност: http://forthenature.org/actions/232.

⇒

Фотоизложбата за Рила посети и Омуртаг: http://
forthenature.org/news/1429.

⇒

БИО или ГМО? Въпросите - поставени „на масата”! http://
forthenature.org/news/1445 и http://forthenature.org/
video/145.

Откриваме нова секция в бюлетина — “неща, които не са се
случвали досега в съдебната ни система” :)
⇒

⇒

Окошариха шеф на частен ВЕЦ за незаконна сеч: http://
forthenature.org/media/1228.
Големите надежди: първо дело срещу заменка: http://
forthenature.org/media/1236.

обяснят, че строителството на ски писти и сечите в природен
парк всъщност са израз на безгранична любов към планината.
И един въпрос от наша страна по темата: Държавна помощ за
„Витоша ски” АД ли е проектът «Научи се да караш ски»:
http://forthenature.org/news/1393.
Ски курорти върху безплатна земя – екоминистерството е
"запретнало ръкави" да измери площта на ски зоната над
Банско. Това стана ясно миналата седмица след сигнал на
анонимен гражданин, че концесионерът на ски зоната фирма
"Юлен" е надхвърлил почти два пъти предоставената му с
договора земя от Национален парк "Пирин": http://
forthenature.org/media/1227.
Проблемите със заменените земи и гори се задълбочават и
липсва политическа воля да се разреши проблема, да се
възстановят загубите и да не се допусне по-нататъшното
унищожение и изсичане на незаконно заменените гори.
⇒

⇒
⇒
⇒

Малко «птичи» новини
⇒
⇒

БДЗП: Броят на птиците в България намалява: http://
forthenature.org/news/1390.
Енергетици от НЕК спасиха защитена граблива птица,
поразена от токов удар: http://forthenature.org/
news/1416.
Няколко не дотам добри новини

Цеко Минев и «Витоша ски» АД продължават с екологичната
мимикрия, отваряйки инфо щандове и уеб страници в опит да

⇒

в.Дневник: Еврокомисията задейства нови санкции срещу
България заради строежи в защитени зони: http://
forthenature.org/media/1235.
Брюксел ни захапа заради грандзаменките по
Черноморието: http://forthenature.org/media/1234.
ЕК пита дали и замените на земи по Черноморието са
държавна помощ: http://forthenature.org/media/1248.
Правителството излъга очакванията на обществото по
казуса със замените на гори: http://forthenature.org/
news/1424.
ГЕРБ се кани да махне забраната за строеж върху
заменени гори: http://forthenature.org/media/1240.

Вичко това очертава един сериозен бъдещ проблем, въпреки
една от най-успешните природозащитни кампании на
Коалицията за спиране на заменките. МОЛИМ ви, следете го и
бъдете активни. Става дума за Горите на България.

Продължават и неяснотите около редовните обгазявания на
въздуха над Стара Загора. От инициативата „За чист въздух
над Стара Загора” организираха нов протестен митинг на 27
март с искане институциите да гарантират правото им да
дишат незамърсен с тежки метали и опасни химични
съединения въздух.
Снимки: http://starazago2ra.org/2010/03/31/
protest27_03_2010/, видео: http://forthenature.org/video/143 и
http://forthenature.org/video/146.
КОНКУРСИ
И понеже напоследък няма месец без конкурси и възможности
всеки да се включи, ето и няколко такива – предстоящи и
текущи:
⇒

Фотоконкурс „Био - разнообразието. Всички ние сме част
от него“: http://forthenature.org/news/1407. Организира
се от Представителството на Европейската комисия в
България.

⇒

По повод “Седмицата на Гората” Дирекция на Природен
парк «Врачански Балкан» и Природозащитен център
«Натура» обявяват КОНКУРС ЗА СНИМКИ И ЕСЕ
(СЪЧИНЕНИЕ): http://forthenature.org/news/1415.

⇒

Посолството на Ирландия, съвместно с „Граждани за
Рила” и „Зелени Балкани” обявяват конкурс и награда за
журналистика на името на Джеймс Баучер. Наградата ще
се връчи за журналистически принос в отразяването на
екологичните проблеми в България и повишаване на
обществената информираност за тях. Повече подробности
за участие тук: http://forthenature.org/news/1463.

С тези красиви гледки от язовир Кърджали и
Перперикон (сн. Николай Николов и Елица Стоянова)
ви желаем да се наслаждавате на пролетта с всичките
си сетива!

