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 До: Министър Нона Караджова  

Министерство на околната среда и водите 

Адрес: бул. Мария Луиза 22,  

София 1000  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

От : Нели Петрова Арабаджиева, гражданин на Република България  

Адрес за кореспонденция: Пловдив 4000, ул. Свети Горазд 3,  ет. 3  

e-mail: blueprints@abv.bg, тел: 0896 61 43 12   

  

Уважаема г-жо Караджова,  

Като активен участник в гражданска група „Граждани за Рила”, която вече седма 

година проявява ангажираност по отношение на опазването на дивата природа в НП 

„Рила” и ценните природни територии на Рила извън националния парк, бих искала да 

Ви поздравя за инициативата да провеждате  срещи на заинтересованите страни за 

опазване на природата в Циркуса на 7-те езера, както и за стремежа Ви да бъдат 

предприети мерки за смегчаване на проблемите породени от големия туристопоток в 

района. Както знаете „Граждани за Рила” са организирали десетки мероприятия в 

стремежа си да повишат обществената информираност и отговорност по отношение на 

природата в Рила.  Още повече, Гражданска група „Граждани за Рила” бе създадена от 

заинтересовани граждани, които бяха разтревожени от възможността уязвимите  

екоситеми в НП „Рила” и в частност циркуса на 7-те езера да бъдат засегнати от 

негативно антропогенно въздействие, нещо което вече се случи, въпреки 

многобройните ни опити своевременно да обърбнем вниманието на останалите 

заинтересовани страни върху този проблем.  

Ние продължаваме да следим темата и бихме искали да бъдем информирани за 

бъдещите срещи, свързани с този казус, организарани от Вас. Наше становище по 

проблема бе депозиано във връзка с първата работна среща чрез представители на 

поканените тогава НПО – т.е. ние заявихме и тогва заинтересованост в писмена форма. 

Изразявам надежда, че с добро желание и реални мерки антропогенното въздействие 

върху парка може да бъде смегчено и още веднъж Ви поздравявам и благодаря за 

вашата ангажираност по проблема!  
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 В тази връзка и на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда 

във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.24 от 

Закона за достъп до обществена информация, МОЛЯ да ми бъде предоставена 

следната информация: 

1. Протоколът от първата среща на заинтересованите страни по проблемите на НП 

Рила в района на 7-те езера, провела се на 11.11.2011 г.  

2. Протоколът от втората среща на заинтересованите страни по проблеите на НП 

Рила в района на 7-те езера, провела се на 28.06.2012 г.  

3. Информация в писмена форма относно мерките, които са предвидени за 

смегчаване на антропогенното въздействие в Района на 7-те езера за активния 

туристически сезон – лято 2012 г.  Какви са тези мерки и кой се е ангажирал с 

тяхното прилагане.  

4. Информация в писмена форма за мерките, които са планирани за смегчване на 

антропогенното въздействие в района в дългосрочен план. Какви са тези мерки 

и кой се ангажира с тяхното прилагане.  

5. Значителна част от лифта към 7-те езера е изградена на територията на НП 

„Рила”, т.е. на държавна земя. В тази връзка, собственикът на лифта към 7-те 

езера заплаща ли на Държавата концесионни или други такси и ако не заплаща 

– каква е причината?  

Моля да получа исканата информация на горепосочената електронна поща или на 

хартиен носител на пощенския ми адрес.  

Надявам се да получа информация в съответния законоустановен срок.   

 

       С уважение,  

        Нели Арабаджиева  

Дата: 29.06.2012 г.  
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