Привет приятели,
След дълго мълчание сме отново тук с нов-новеничък
информационен бюлетин. Той прави обзор на случилото се в
последните три месеца – април, май и юни. Така че, пригответе се
– има доста материал за четене, макар да сме се постарали да
наблегнем само на най-важното. Започваме с една добра новина.

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
АПРИЛ - ЮНИ 2010

ПЕЧЕЛИМ СТРАНДЖА!
Спечелихме делото срещу Становището по Екологична оценка
на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община
Царево! Този ОУП предвиждаше значително разширяване на
урбанизираните територии по крайбрежието в рамките на
Природен парк "Странджа". Повече на този линк. Така вече е
сигурно и, че ще спечелим делото срещу Министъра на
регионалното развитие и благоустройството за одобряването
на самия проект за изменение на ОУП на община Царево. То
бе спряно до изчакване на решението по жалбите срещу ЕО
на проекта за ОУП.
И още една добра новина във връзка със Странджа: Събарят
комплекс "Златна перла" край Варвара, ДНСК разпореди
разрушаването на "Златна перла. Макар това да беше обявено
преди повече от 2 месеца, все още продължаваме да чакаме
да се случи в действителност. Министър Плевнелиев и ДНСК
могат да бъдат сигурни, че няма да ги оставим на мира докато
не видим „Златна перла” наистина съборена.
ПОСЛЕДНА ХРОНОЛОГИЯ ПО СЛУЧАЯ ВИТОША

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.

За да покаже реалното въздействие, което разширяването на
ски зона „Алеко” ще окаже върху природата в парка,
Дирекцията на ПП „Витоша” възложи извършването на
експертна оценка за реализацията на проекта на база
наличната информация. Предварителните резултати от
оценката показват, че при изпълнение на проекта ще бъдат
засегнати над 215 ха гори и земи от горския фонд, от които 35
ха вододайни зони и 180 ха защитени местообитания по
Натура 2000. При реконструкцията или изграждането на нови
съоръжения се очаква да бъдат изсечени над 42 ха гори, 10
200 куб. м. дървесина или 44 000 дървета, голяма част от
които засадени през последните години (на мястото на
унищожените от корояда гори) с труда и средствата на
доброволци, екологични организации и частни компании
(http://forthenature.org/news/1494 и http://forthenature.org/
news/1555).
След като миналата есен Министерството на околната среда и
водите отхвърли решението на Регионална инспекция по

околната среда и водите (РИОСВ)–София, което съгласува
устройствения план за новия ски курорт, офшорната фирма
„Витоша ски” АД обжалва пред Върховния административен
съд (ВАС). В края на април тази година ВАС излезе с
решение, че агенцията по горите (собственик на държавния
горски фонд на Витоша) и дирекцията на Природен парк
„Витоша” (която прилага плана за управление на парка) са
участници в административното производство, по тази
причина те не са заинтересовани лица и съответно техните
жалби по случая са недопустими. В нарушение на принципа
за прозрачна администрация ВАС лишава от правен интерес
двете държавни институции да следят и проверяват
законосъобразността на резултатите от процедурата по
одобрението на частния проект, в която са въвлечени. ВАС
освен това ги задължава да приемат незаконосъобразния акт
на друг контролен орган, без право да упражнят
административен контрол, а напротив да станат съучастници
на нарушителя – РИОСВ-София.
Макар че целият казус е ясно нарушение на екологичното
законодателство на ЕС, ВАС въобще не разглежда
нарушенията и нередностите във връзка с екологичната
оценка и оценката за съвместимост на устройствения план на
новата ски зона на Витоша. Това едва ли е учудващо, имайки
предвид, че делото беше разпределено на колегията, чийто
председател е най-анти-природозащитният върховен съдия в
цяла България – Андрей Икономов. Все пак част от
справедливостта възтържествува, тъй като заради друг
скандал (“Как Елка Икономова - майка на съдията, заличил
парк “Странджа”, построи четириетажна сграда”) съдия
Икономов най-сетне бе уволнен. Което, трябва да споменем,
беше редно да се случи доста по-рано... Повече на http://
forthenature.org/news/1539.
На 5 май Коалицията внесе в Министерски съвет подписка,
подкрепена от 43,594 подписа, която настоява Министерство
на околната среда и водите, агенцията по горите и Столична
община да спрат незабавно процедурата по проектиране на
ски зона в Природен парк Витоша. В нея се иска да се

наложат наказания на Регионална инспекция по околна
среда и водите – София, Държавно горско стопанство –
София, Столична община - район Витоша, които са
допуснали тежка строителна техника на фирмата „Витоша
ски” АД да унищожи каменни реки и тревна растителност в
района на Алеко в Природен парк Витоша през есента на
2008 г. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона –
за защитените територии, за устройство на територията, за
горите и за биоразнообразието, както и на Плана за
управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10
години от Министерски съвет. Повече на http://
forthenature.org/news/1547. Все още можете да подкрепите
онлайн подписката за защита на Витоша, както и да
изтеглите бланка на подписка за защита на Витоша и
съберете подписи от приятели, познати, колеги, на
площадката пред блока или в кварталния магазин.

Видео материали във връзка с Природен парк „Витоша” и ски
зона „Алеко” тук и тук.
ОПАСНИТЕ ЦИАНИДИ ГУБЯТ ПОЗИЦИИ
На 15.04.2010 Върховният административен съд постанови
решение, отменящо положителното решение на Министъра
на околната среда по инвестиционното намерение на Дънди
прешъс металс за въвеждане на цианидна технология за
извличане на злато (http://forthenature.org/news/1509). Това
решение дойде в момент, когато в Европейския парламент на
дневен ред отново бе поставена темата за забрана на
цианидите в минната индустрия и беше предложена за

гласуване в
парламентарна зала
Резолюция (текст) за
общоевропейска забрана.
На 5 май 2010 г. с 488
гласа „За” проекторезолюцията беше
приета. Тя призовава
Комисията да въведе
пълна забрана върху
използването на
цианидни технологии в
минното дело в ЕС преди
края на 2011 г. като единственият сигурен начин за защита на
нашите водни ресурси и екосистеми от цианидно замърсяване
от минното дело. Повече на http://forthenature.org/news/1550.
СЛОВЕСНИ ПРЕСТРЕЛКИ С ДНСК
В края на май Коалицията влезе в медийни престрелки с
шефа на ДНСК заради порочната практика на ръководената от
него институция да защитава строителството на обекти в
защитените територии на България, за които не са извършени
задължителните по закон екологични оценки и оценки за
въздействие върху околната среда (ОВОС) и заради които има
наказателни процедури на Европейската комисия. Освен за
„Златна перла” се захапахме с г-н Симидчиев и за
незаконните строежи без ОВОС в Рила – лифтовете към
Седемте рилски езера и на Картала над Благоевград. През
декември 2009 г. началникът на ДНСК е разрешил ползването
на кабинковия лифт в курорта «Бодрост-Картала» над
Благоевград в Рила броени дни след като министърът на
околната среда и водите Нона Караджова го уведомява, че
лифтът е построен без ОВОС и в нарушение на три български
закона. На 30 декември 2009 г. инвеститорите и ДНСК
подведоха дори министър председателя Бойко Борисов да
открие незаконния лифт, въпреки течащата наказателната
процедура на Европейската комисия, свързана с незаконните
ски съоръжения в Рила планина. Подробности на http://

forthenature.org/news/start/60.
Словесните престрелки продължиха и през юни, след като г-н
Симидчиев реагира като ужилен през медиите на
несправедливите според него обвинения на Коалиция „За да
остане природа в България”. Оказа се обаче, че Коалицията
има отговор на всички негови твърдения.
Глупаво е твърдението, че ДНСК е чакала съда да се
произнесе за Общия устройствен план на Царево, за да реши
дали да събори «Златна перла». Според Закона за устройство
на територията (ЗУТ) с общ устройствен план не може да се
узакони съществуващ незаконен строеж. Той трябва да се
събори. ДНСК получава ВСИЧКИ строителни разрешения и
може да ги обжалва веднага – не е нужно да чака да сложат
покрива и тогава да се задейства. По казуса с лифтовете до
Седемте рилски езера и «Бодрост/Картала» липсата на
решение по ОВОС или изтекло решение по ОВОС е равна на
отрицателен ОВОС. Само ако има положителен ОВОС, може да
се издаде законно разрешение за строеж. Без законно
разрешение за строеж има незаконен строеж, а незаконният
строеж не може да се въвежда в експлоатация. Още
подробности тук: http://forthenature.org/news/1615.

Срещу България има заведена наказателна процедура заради липсата
на валидни ОВОСи на два лифта в Рила. Въпреки това ДНСК
продължава да защитава незаконните съоръжения.

ВРАБЧОВАТА КУКУМЯВКА - ЗАСТРАШЕНА ОТ СКИ
КУРОРТИ
Експерти на СДП Балкани и
Орнитологичната централа
към БАН участват в
картирането на редки видове
птици, чиито местообитания
са застрашени от
строителството на ски
курорти в Рила и Родопите.
Това са курортите ПаничищеЕзерата-Кабул, ГоведарциИскровете, Картала, Супер
Боровец, Супер Перелик и др. От есента на 2009 до сега
експертите установиха повече от 15 двойки врабчова
кукумявка, вид, който до скоро се считаше за почти изчезнал
в България. При 50% проучени планирани ски писти се
установи, че почти всички са планирани във вековни
иглолистни гори, които съхраняват уникални реликтни видове
птици. Повече на http://forthenature.org/news/1513.
ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ УЧЕБНА БИОФЕРМА
ОТВОРИ ВРАТИ
„Слънчева градина” в Аграрния университет в Пловдив
предоставя уникалната възможност на деца и млади хора да
се почувстват като част от земеделско стопанство, да видят
откъде идва и как се прави храната на нашата трапеза, както
и със собствените си ръце да засадят домати, чушки и други
зеленчуци, да оберат реколтата наесен и да направят
лютеница, да омесят хляб, да направят сирене и масло.
Целта на „Слънчева градина” е да допринесе за екологичното
образование на децата, както и да повиши знанията на
студенти и ученици за устойчивото производство и поспециално за биологичното земеделие и устойчивия начин на
живот. Учебната биоферма цели да покаже предимствата на
биологичните продукти. Прочетете повече тук.

ГМО - БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА СЪС ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ
На 16 юни Народното събрание прие на първо четене редица
промени в Закона за храните. Те бяха подкрепени от
Коалиция „България, свободна от ГМО” като естествено
продължение на политиката в България по отношение на ГМО.
Задължително е подобряването на законовата рамка, за да се
гарантира информираният избор на потребителите при
наличие на вредни съставки в хранителните продукти. Повече
по темата на http://forthenature.org/news/1616.
На 30 юни про-ГМО лобито
обаче отново сгази лука. На
извънредно заседание на
Консултативната комисия по
ГМО членовете на комисията
отказаха да бъде давана
думата на д-р Светла
Николова, представител на
природозащитните НПО в
Комисията. Заседанието се
проведе по искане на Министерството на земеделието и
храните за представяне и преразглеждане на оценката на
риска за околната среда от употребата на генетично
модифицирана царевица МОN810 на базата на постъпила нова
научна информация за въздействието й върху околната среда
по повод въведена забрана във Франция, основана на
предпазната клауза по чл. 23 от Директива 2001/18.
Коалиция „За да остане природа в България” отчита като
странен факта, че в материалите на министерството бяха
включени само избрани статии и липсваше всякаква
информация за доказателствата, използвани в други страни
като Австрия и Унгария, при забраната на МОN810. Също така
Комисията не беше информирана, че вече има забрана на ГМ
картоф „Амфлора” в Австрия и Унгария. Независимо от тази
изцепка на консултативната комисия от 15 учени, която за
пореден път засилва подозренията към тях за конфликт на
интереси, коалициите „България – свободна от ГМО” и „За да

са в очакване МЗХ да забрани MON810 и картофа „Амфлора”.
В противен случай министерството ще наруши новия Закон за
ГМО. Подробности на http://forthenature.org/news/1648.
ЕКОМИНИСТЪРЪТ ПОЗВОЛИ НЕЗАКОННО РАЗШИРЕНИЕ
НА СКИ ЗОНА БАНСКО
Коалиция „За да остане природа
в България” обжалва решение
на министъра на околната среда
и водите Нона Караджова да
разреши замяната на един от
първите лифтове в ски зона
Банско в Национален парк
Пирин с нов, с 3 пъти по-голям
капацитет, без да му се
направят задължителните
оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка
как проектът ще въздейства върху двете защитени зони от
мрежата Натура 2000 – за птиците и за природните
местообитания, които съвпадат с Национален парк Пирин.
Планираният нов лифт ще бъде изграден изцяло в
Национален парк Пирин, където е забранено строителство на
нови и разширяване на ски писти и съоръжения. Увеличеният
му капацитет ще засили силно човешкият натиск върху
природата, особено на горна станция. Подробности тук.
При заплахата от нови наказателни процедури за нарушение
на европейското законодателство МОСВ бързо се поправи и
отмени решението си. (Публикация в “Дневник”, публикация в
dnes.bg)
“ЧЕРНО МОРЕ: СЕВЕР-ЮГ” НА АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
ЗАПЛЕНИ И ВАРНА
След огромния успех в София, изложбата „Черно море: север
– юг” беше открита и във Варна на 26 юни в Аквариума с
малка, но затаяваща дъха селекция от 24 фотоса, за да

апелира за нови защитени територии на Кара дере,
Камчийски пясъци и Иракли.
„Черно море: север-юг“ е
изключителната изложба на
добре познатия с „България
360°“ и въздушните си кадри
фотограф Александър Иванов и
е съвместен негов проект с
Коалиция „За да остане природа
в България“. Откриването на
изложбата във Варна отбеляза и
продължението на националната кампания за обявяването на
3 нови крайморски територии за наследство на поколенията.
Камчийски пясъци, Кара дере и Иракли са трите зони, в които
гражданските и експертни организации настояват за
държавни мерки и незабавна намеса. Още първия ден
изложбата се радваше на небивал интерес и очаква
покачване на интереса в пика на туристическия сезон във
Варна. Тя ще остане във Варненския аквариум до 26 август.
Повече на http://forthenature.org/news/1632 и http://
forthenature.org/news/1646.
РАЗВИТИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ
На 18 юни представители на Коалиция „За да остане природа
в България" се срещнаха с представители на Дирекция
„Околна среда” на Европейската комисия. Бяха разисквани
проблемите по опазването на мрежата от европейски
защитени зони НАТУРА 2000 и започналите наказателни
процедури за Иракли, Странджа, Рила, Пирин, Камчийски
пясъци и др. Неправителствените организации внесоха в
Европейската комисия официалния план за действие за
мечката, одобрен от министъра на околната среда и водите на
България, според който е необходимо добавянето на нови
територии от планината Рила в мрежата НАТУРА 2000. Още на
http://forthenature.org/news/1621.

КЪМПИНГ “КОРАЛ” И БЛАТНИТЕ КОКИЧЕТА
Министерството на околната среда и водите излезе с прес
съобщение, че тяхна проверка на територията на бившата
защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността
„Къмпинг Корал” не е открила нито едно блатно кокиче. Това
стана след като природозащитни организации поискаха да
бъде възстановен природозащитният статус на тази
територия. Повече за бившия къмпинг "Kорал" и за
проблемите в момента.

застрояването на Иракли може да видите тук: http://
forthenature.org/news/1645.
УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО
На първото събитие по проекта „Университет на открито”
директорът на Природен парк „Витоша” инж. Тома Белев
изнесе презентация за парка пред студенти в аулата на Нов
български университет. Цялата презентация можете да
гледате тук: http://placeforfuture.org/archives/2904.

ПРОБЛЕМИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКИ ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ В БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТНОВО СКРИ УСТРОЙСТВЕНИЯ
ПЛАН НА ИРАКЛИ

На 5 март 2010 г. коалиция „За да остане природа в България”
внесе по покана на Министерството на околната среда и
водите свои предложения за промяна на Закона за
биологичното разнообразие, основно засягащи извършването
на оценките за съвместимост. На 27 май 2010 г. в Народното
събрание от името на Министерски съвет и изработено от
МОСВ е внесено предложение за изменение на същия закон, в
което не беше отчетено НИТО едно от предложенията на
неправителствените организации. Вместо това МОСВ е
предложило текстове, които само задълбочават проблемите.

На среща на 25 юни между кмета и главния архитект на
Община Несебър, областния управител на Бургас и дребните
собственици на земи в землището Емона-Иракли с
представители на гражданска група "Да спасим Иракли" и
Коалиция "За да остане природа в България" стана ясно, че за
поредна година политиците не желаят да покажат новия общ
устройствен план на Несебър и какво предвижда той за
Иракли. Тази развръзка само обедини иначе враждуващите
страни на гражданската група и собствениците, които решиха
да търсят нови варианти за комуникация и устойчиво
развитие в района на Иракли (http://forthenature.org/
news/1647).

Съгласно европейското законодателство оценките за
съвместимост е задължително да почиват само на най-добрата
налична научна информация, за да се гарантира, че няма да
бъде разрешен проект или план, които увреждат защитените
зони. В България обаче това императивно изискване не се
спазва, защото оценките се правят от експерти, наети и
платени от инвеститора, а МОСВ основава своето решение на
доклада, изготвен от тези експерти. Повече за омагьосания
кръг на нискокачествени оценки, изготвени от „експерти” със
съмнителна морална репутация в услуга на щедри
инвеститори, които нямат време за губене, както и за
основните предложения на Коалицията, които биха помогнали
за решаване на проблема, четете тук http://forthenature.org/
news/1644. Селекция от бисери на учени от БАН, извадени от
докладите за оценка на съвместимост на проекти за

ПРЕКИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
В началото на април
природозащитен екип на БДЗП
предотврати безпокойство на
двойка египетски лешояди в
Източна България в критичен за
гнезденето й момент (http://
forthenature.org/news/1499).
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Експерти на СДП Балкани установиха поредното
доказателство, че рисът се завръща в България. Стъпки
на млад индивид бяха фотографирани само на 30 км от
София в Община Драгоман. Това показва, че рисът, който
се счита за окончателно изчезнал от България през 1941
г., завзема все повече нови територии в страната,
особено в близост до западната ни граница. Повече на
http://forthenature.org/news/1540.
Две от двойките царски орли, които се охраняват от
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП),
вече имат малки. Първите за сезона орлета се излюпиха в
Сакар и в Западна Странджа.
Две от двойките, които
пострадаха от човешко
безпокойство по време на
горскостопански дейности,
бяха принудени да сменят
гнездата си. За радост те
успяха да намерят нова ловна
територия и да построят нови
гнезда. Царският орел е световно застрашен вид и една
от най-редките и величествени птици в България. У нас
са останали около 20 двойки, повечето от които се
намират в Сакар и Западна Странджа. Повече на http://
forthenature.org/news/1549.
В Спасителния център на Зелени Балкани, за пръв път в
България се размножават белошипи ветрушки в
изкуствена среда. Белошипите ветрушки са дневни
грабливи птици, изчезнали от България в края на
миналия век. Основно насекомоядни, те са станали
жертва на развиващото се земеделие и най-вече на
неправомерното и прекомерно използване на
инсектициди. Повече на http://forthenature.org/
news/1576.
23 малки са излюпили до момента размножаващите се
царски орли в България. Все още има надежда една от
двойките да излюпи още пилета, тъй като женската е
снесла повторно, така че броят им може да се увеличи.
Повече за затрудненията и успехите в раждаемостта при

⇒

царските орли на http://forthenature.org/news/1627.
Екип на Зелени Балкани постави първите за България
цветни пластмасови пръстени на бели щъркели. Общо
бяха опръстенени 50 птици в съответствие с издаденото
разрешително за опръстеняване на щъркели от МОСВ.
Целта на тази дейност е да се постави началото на
редовна програма за опръстеняване и мониторинг на
щъркелите в България. (http://forthenature.org/
news/1634)

ДЕН НА ЗЕМЯТА 2010 И ОЩЕ ЗЕЛЕНИ ФЕСТИВАЛИ И
ИНИЦИАТИВИ
⇒

⇒

Три доброволчески акции за залесяване и почистване,
организирани от Фондация „ЕкоОбщност”, се състояха в
София и околностите й през април. Близо 100 души взеха
участие в инициативите за освежаване и подобряване
вида на градските зелени площи и за възстановяване на
естествена крайречна гора по поречието на Струма
(http://forthenature.org/news/1503) .
Близо 3000 доброволци се включиха в инициативата
Национален ден на природните паркове на международ-

ната природозащитна организация WWF, подкрепена от
GLOBUL и администрациите на 11-те природни парка.
Участниците събраха над 15 тона отпадъци, ремонтираха
места за отдих и помагаха в изграждането на мостчета.
Най-много доброволци – близо 800 души - се събраха на
петте пункта в Природен парк Витоша. На местата,
почистени миналата година, сега бяха събрани
значително по-малко отпадъци. Сред най-странните
боклуци бяха монитор на компютър, обувки за сноуборд,
тоалетна чиния, неотваряна бутилка кетчуп. Повече за
инициативата на http://forthenature.org/news/1583.
⇒

За поредна година се състоя един от най-обичаните в
природозащитните среди фестивали - Фестивалът на
Зелениката в Странджа планина. Той беше организиран
от Природен парк “Странджа”, Българска фондация
“Биоразнообразие” и Изпълнителна агенция по горите.
Можете да се насладите на снимките и видеото, уловили
част от атмосферата на фестивала тук и тук.

⇒

За първи път в София пък се състоя друга инициатива,
свързана с Деня на Земята и природосъобразния бизнес
(туризъм, козметика, производство на храни и др.) “Зелени дни”. Това бе мащабно изложение на продуктите
на биопроизводители, което се проведе в рамките на
няколко дни пред Народния театър “Иван Вазов”, и освен
това включваше филмова програма, фотоизложби и
дискусионни панели. Първото издание, надяваме се от
дълга поредица предстоящи такива, на “Зелени дни” бе
организирано от Българската асоциация за алтернативен
туризъм под патронажа на Столична община с
партньорството на Френския институт и коалиция “За да
остане природа в България”. Повече на страницата на
“Зелени дни”.

⇒

Както всяка година, с песни и танци и пешеходно
шествие отбелязахме Деня на Земята на 22 април.
Снимките от купона са тук.

ОБУЧЕНИЯ, СРЕЩИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
⇒

⇒

Тридневно обучение „Екотуристически бизнес:
възможности и перспективи”, в периода 9 – 11 април
2010 година, събра собственици и представители на
средства за подслон и места за настаняване в община
Шабла. Принципите за водене на туристи в чувствителни
зони, възможностите за рекреация и странични дейности,
които се съчетават с екотуризма, успешни примери от
България и страни от Европейския съюз, бяха сред
темите, представени на семинара. Повече на http://
forthenature.org/news/1476.
На 15 май експерти от Коалиция „За да остане природа”
посетиха Балчик, за да участват в среща-дискусия с
местни граждани, заинтересовани от развитието на
устойчив туризъм. Елеонора Йосифова от Българска
асоциация за алтернативен туризъм представи какво е

това отговорен туризъм, добри
примери от района и страната и
възможностите за развитие на
алтернативен туризъм в община
Балчик. В дискусията бяха
изтъкнати проблеми, свързани с
липсата на маркетингова
политика за алтернативни форми
на туризъм. Анна Станева от Българското дружество за
защита на птиците представи накратко какво е това
Натура 2000, кои са зоните в района и защо не трябва да
се мисли за защитените зони като пречка за туризма.
Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие”
представи възможностите за финансиране на различни
типове дейности в Натура 2000 зони. Подробности на
http://forthenature.org/news/1586.
⇒

⇒

За втора поредна година фирма Electrolux насочи
медийното внимание към приноса на компаниите,
гражданските организации и всеки един от нас за
опазването на околната среда. Събитието беше по повод
5 юни, Световния ден на околната среда и както и
миналата година в него се включиха организации от
Коалиция „За да остане природа в България” - WWF и
Българска Фондация „Биоразнообразие”, както и
Сдружението „Аз обичам водата”. Electrolux представи
своята лимитирана зелена серия „Прахосмукачки от
морето”, произведена чрез събиране на пластмаса от
морски басейни в няколко точки по света. Събраната
пластмаса се сортира, измива, обработва и използва за
производството на прахосмукачките „Карма”. Повече на
http://forthenature.org/news/1613.
Много красив и твърде непознат район е долината на
река Места в частта й, където се срещат Родопите и
Пирин. От тук Пирин планина се вижда по изключително
очарователен начин – дива, непристъпна и омайна,
недокосната от строителство и масов туризъм.
Възможностите за развитие на устойчив туризъм в района

на Добринище пред местни предприемачи и
заинтересовани лица представиха асоциация „Планини и
хора” и коалиция „За да остане природа в България”.
Около 30 души, сред които хотелиери, ресторантьори,
превозвачи, горски служители, учители и др. oбсъдиха
разгорещено нуждата от създаване на местно сдружение
за развиване на устойчив туризъм. Може да видите още
информация и снимки тук.
⇒

Природозащитници и местни млади и активни хора се
срещнаха в Хасково и Момчилград по време на поредното
информационно турне на Коалиция „За да остане
природа”. Имаше лекции и дискусии на тема
природозащита и гражданско общество, както и дискусия
по проблемите и възможностите в двата района, които
активизират и събират младите хора в доброволни
природозащитни акции. Подробно за това как протекоха
срещите тук: http://forthenature.org/news/1629, Снимки
от презентациите в Хасково и Момчилград.

⇒

Презентации и срещи с местни инициативни групи и
граждани се състояха и в Златица, Карлово и Попинци на
26 и 27 юни. Освен да запознае присъстващите с
актуалните развития по знаковите кампании, като
Иракли, Рила, Странджа, Витоша и др., основна цел на
нашия екип беше да дискутира с тях най-сериозните
местни проблеми и ако е възможно да даде съвети на
местните инициативи за по-голяма ефективност на
техните действия. Какво научихме за местните проблеми
в трите района прочетете тук.

⇒

Двадесет и трима души от населените места в Природен
парк”Странджа” – Малко Търново, Бръшлян, Стоилово,
Граматиково, Звездец, Кондолово, Българи, Кости и
Царево посетиха Норвегия. Те бяха на едноседмично
учебно пътуване организирано от Българска фондация
„Биоразнообразие”. Снимки от пътуването тук.

ПОСЕТИТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО
ОТВОРИ ВРАТИ
На официална церемония на 10.06.2010 бе открит
информационен и природозащитен център на комплекса от
защитени природни територии на Поморийско езеро. На
специален екран в изложбената зала на центъра могат да се
наблюдават на живо кадри от голямата колония на гривести
рибарки в езерото. От втория етаж на сградата пък се
разкрива незабравима гледка към комплекса от защитени
територии. Центърът е собственост на Община Поморие, а ще
бъде стопанисван от Зелени Балкани, които осигуриха
финансирането чрез свои проекти и координираха
изграждането на модерната сграда. За повече информация:
http://forthenature.org/news/1604.
БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС
Поздравяваме премиера Борисов за това решение, тъй като
Коалицията „За да остане природа в България” от дълго време
настояваше проектът да бъде спрян. Петролопроводът
представлява сериозна опасност за запазената природа по
Южното Черноморие, преминавайки до или през Природен
парк Странджа, няколко защитени местности и резервати и
места от европейската екологична мрежа Натура 2000.
Самата технология, чрез която се планира петролът да бъде
транспортиран до Бургас, създава огромна опасност за водите
на Бургаския залив. Разтоварването на нефта в открито море
чрез т.нар. моно буй е рискова технология, която според
редица експерти неминуемо би довела до разливи с трагични
последици за биоразнообразието и развитието на туризма в
района. Проектът за изграждане на тръбопровода Бургас –
Александруполис все още няма задължителните оценка за
въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за
съвместимост с Натура 2000.
Приближаваме се към края на нашия изчерпателен
бюлетин :) и бихме искали да продължим нататък с два
въпроса:

ЧОВЕК И МЕЧКА - МОГАТ ЛИ ДА СЪЖИТЕЛСТВАТ?
„Мечката живее в дадена територия, в която търси храната си,
намира спокойствие и укритие, отглежда малките си. Тези
места стават все по-малко. Огромни площи са разчистени с
огън и брадва за земеделие и животновъдство – територии, в
които вече няма място за диви животни. Какво направиха
мечките, когато им отнехме земята? Прибраха се кротко в
това което сме им оставили. Без протести, без граждански
войни, без гняв спрямо човечеството. Оттеглиха се в малкото
предоставени им територии и по-слабите кротко умряха от
глад, куршум, стоманена примка или отрова. Отглеждаме
домашни животни и кошери в териториите им и когато
посегнат на тях, ги обвиняваме в кражба – престъпление,
заслужаващо да бъде наказано със смърт. На мястото на
горите, от които зависи оцеляването на стотици растения и
животни, изникват ненужни вили и хотели, ски писти,
доставящи кратко удоволствие на малцината можещи да си го
позволят, а през останалото време от годината създаващи
условия за ерозия и порои, наводняващи къщите на хората
(примерът от Банско и Разлог е доста пресен).”
Целият материал тук: http://forthenature.org/news/1577.
Кратки правила за избягване на инциденти с мечки в
техните местообитания
ПРИРОДНИ СТИХИИ - ДАЛИ САМО ТЕ СА ВИНОВНИ?
Тежките последствия от придошлите води на река Глазне в
Банско най-вероятно са резултат и от човешка дейност в
Национален парк Пирин. През последните години в сърцето
на Национален парк Пирин бяха изградени нови ски писти и
съоръжения. Обезлесени бяха близо 250 хектара девствени
гори по стръмни терени във високата част на планината.
Голяма част от просеките са в пъти по-широки от
разрешеното, а за половината нови писти няма въобще
необходимите оценки за въздействие върху околната среда.
Повече на http://forthenature.org/news/1564.

НАГРАДИ
До 31 юли можете да изпращате своите номинации за
годишните награди за опазване на биоразнообразието, които
се връчват от Българска фондация „Биоразнообразие”.
Наградите се връчват в 6 категории: Най-успешна кампания
(акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието;
Най-добър материал, свързан със запазване на българската
дива природа; Най-добро управление на защитена природна
територия; Награда за дарение/дарител в областта на
биоразнообразието; Доброволец за природата; Награда за
цялостен принос за опазване на българската природа.
Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2009 –
22 май 2010 г. Подробно разписаните критерии за всяка
категория може да намерите на: http://forthenature.org/
news/1573. Очакваме вашите предложения до 31 юли 2010 г.
18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на
адрес: София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет.2 «За
Годишните награди за биоразнообразие».
Междувременно на 3 юни бяха
наградени журналистите,
отличени в първите награди за
принос в популяризиране на
идеята за опазване на околната
среда. В същия ден над 30
журналисти и природозащитници
обсъдиха най-горещите
екологични теми на ежегодната
конференция в памет на Джеймс
Баучер в Ирландското посолство в София. Конференцията и
журналистическия конкурс бяха организирани от Ирландското
посолство в партньорство със Сдружение Зелени Балкани и
Граждани за Рила. Голямата награда на Посолството получи
журналистът Петър Марчев заради актуалността на темата,
задълбочеността, смелостта и ясното представяне на една
толкова комплексна и усложена заради достъпа до
информация тема като обгазяването в Стара Загора. Кои
журналисти получиха останалите награди можете да

разберете тук: http://forthenature.org/news/1595.
ДОКЛАДИ И ПУБЛИКАЦИИ
Консултантската фирма „Макинси” представи доклад за
различните възможности за въглероднонеутрален европейски
енергиен сектор до 2050 г. Изводите са, че енергийна система
от 100% възобновяеми източници ще бъде толкова сигурна,
колкото сегашната енергийна система и ще намали разходите
на Европа за внос на изкопаеми горива. Докладът показва, че
снабдяването с електроенергия на 100% от възобновяеми
източници ще бъде едва с 5-10% по-скъпо от другите
нисковъглеродни начини, разгледани от проучването, но без
рисковете от ядрената енергетика и изкопаемите горива.
Изследването може да бъде прочетено на http://
www.roadmap2050.eu.
Излезе от печат книгата „Природа под закрила”,
в която се разглежда възникването и развитието
на различните категории защитени територии в
отделни страни и континенти, както и
международното сътрудничество в това
отношение. Повече за книгата на http://
forthenature.org/news/1619. Можете да я закупите
чрез сайта http://www.gealibris.com/.
ТЪРСЯТ СЕ ДОБРОВОЛЦИ
Сдружение 'БиоАпиМед' и земеделските производители Диана
и Томи Мислиеви търсят доброволци за помощ за нов
екоцентър на сдружение БиоАпиМед в с. Бърдо, над с.
Вакарел. Условията в центъра са подходящи за работа,
почивка, обучение и лечение. Центърът може да осигури на
доброволците обучение, вегетарианска храна и настаняване.
Повече информация на http://forthenature.org/news/1569.
Тази обява беше финалът на това издание на бюлетина,
но не забравяйте да погледнете и следващата страница.

С няколко снимки от Национален парк “Централен
Балкан” ви пожелаваме весело и горещо или прохладно
(според вкуса) лято и доскоро!

