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Здравейте, 
Ще ме извините, ако е малко неподреден бюлетинът този път, но толкова много неща 
правим, че не мога да смогна! Даже изпуснах миналия понеделник да го направя и сега 
се бяха насъбрали две седмици емейли за изчитане. Нямам ъпдейт за интересните 
неща, които се случват в „Зелените”, защото не успях да ги изчета. Другата 
седмица...:) Извинете и за многото английски думи в мойта реч... 
 
 

От Екофемили (10-23 ноември 2008) – мейлинг листата 
на Коалиция „За да остане природа” 

 
√ ЕТ “Катя Николова” спечели за 39 650 лв. девет имота частна държавна собственост в 

местността Картала, на територията на ски центъра, в търг, организиран вчера (т.е. преди 
около две седмици) по заповед на областния управител Владимир Димитров. Най-големият 
имот е 600 кв.м, останалите са между 5 и 11 кв.м, обособени като площадки около стълбовете 
на лифтовете. Началната тръжна цена бе 757 лв. В наддаването се включиха три фирми - 
“Марнинг” ЕООД, “Прима инвест” ООД и ЕТ “Катя Николова”, поради което крайната цена скочи 
до 39 650 лв. 
 

√ Сдружение „Щастливеца” по проекта си „Място за бъдеще” отправя предложение за 
стажове на студенти към различни природозащитни НПО, като възможностите в момента са СУ, 
Културология; НБУ, Политически науки; НБУ, Бизнес администрация и туризъм, спец. 
Алтернативен туризъм; НБУ, Масови комуникации; НБУ, Кино, реклама и шоубизнес; НБУ, 
Право (сътрудничеството с този департамент още е на етап преговори); НБУ,  Архитектура и 
дизайн; НБУ, Науки за земята (също още не се знае сътрудничеството под каква форма ще се 
случи); УАСГ, Градско планиране. Може да се помисли за стаж и в „Граждани за Рила” по 
кампанията за Рила – и за двете страни ще бъде полезно. 
 

√ На 12 ноември се проведе среща на Коалицията с основни теми на обсъждане 
предстоящите ни действия и стратегия по случаите Камчийски пясъци, Иракли и Витоша. За 
Камчийски пясъци трябва да се направи и актуализира добро описание на случая за 
журналисти, за широката публика и сигнал до институции и депутати; трябва да се 
разпространи информацията за случая в чужбина и да се помисли за организиране на акция в 
много европейски градове в един ден пред клоновете на Райфайзен банк или австрийките 
посолства. Необходимо е за жалбата, която Сашо Дунчев пише за Камчийски пясъци, да се 
докопа Общият устройствен план на проекта от Долни чифлик – търси се човек от Варна, който 
да може да отиде там няколко пъти и да провери как стоят нещата. Основното в случая Иракли 
е планът за започване на кампания за етична наука с клипче, в което известни личности ще 
искат 3 неща: мораториум върху строителството на морето и в планините до изготвяне на 
цялостна устройствена схема; етична наука – научните оценки да са истински, смяна на 
процедурата; механизми за граждански контрол. На Иракли пак строят, трябва да се подаде 
сигнал, което ще направи Коалицията. Гражданите могат да помагат с идеи и контакти за 
кампанията за етична наука. За Витоша бяха обсъдени идеи как посланието за строителството 
там да бъде предадено на езика на хората, така че да разберат за каква безумна идея става 
въпрос и как Цеко Минев няма пари, а се прави на интересен и иска да строи комплекс за зимна 
олимпиада с държавни пари. Има идея посланието да е така предадено, че да не настроим 
скиорите срещу себе си, а да кажем, че не сме против ски спорта и също бихме искали да се 
модернизират съоръженията, вместо незаконно да се строят ски писти. Трябва да се изтъква 
какво ще причини курорта на водата на софиянци. 
 

√ Краят на „Златна перла”! Върховният административен съд потвърди окончателно 
незаконността на комплекса Златна перла край Варвара, заради който искаха да заличат 
Природен парк Странджа и си навлекоха справедливия гняв на будните български граждани! 
Съдът е взел решение, че строителните разрешителни на три от обектите за нищожни и се чака 
решение за други 7 строителни разрешения, за които се предполага, че резултатът ще е 
същият – нищожност! Интересни подробности са, че ВАС не счита, че новоприетият Общ 
устройствен план на Община Царево прави строежа законен (така че това може да се отхвърли 
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като постановка и за всички бъдещи вилни селища и хотели, които ще са предвидени в 
границите на природния парк); ВАС също така намира, че разделянето на един обект на 
няколко по-малки обекта, за да се избегне така необходимостта да се прави ОВОС, 
представлява заобикаляне на закона; и освен това, казва съдът: „След като по аргумент от 
нормата на чл. 3 от ЗЗТ, държавата е длъжна да изгражда и осигурява функционирането и 
съхраняването на система от защитени територии като част от регионалната и световната 
мрежа от такива територии в съответствие с международните договори по опазване на 
околната среда, по които Република България е страна, разрешаването на строеж на 
ваканционно селище в обхвата на природен парк е недопустимо. В контекста на 
предписанието на чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ, съгласно който опазването на природата в 
защитените територии има предимство пред другите дейности в тях, доводът за "липса 
на правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститори" не може да бъде 
противопоставен на обществения интерес от запазване на националното и общочовешко 
богатство.” УРА!!! Нека отбележим, че това е седмо отделение на ВАС в състав Елена 
Златинова, Ваня Анчева и Павлина Найденова. 
 
   
 

От Рила крю (10-23 ноември 2008) 
 

√ На 13 ноември се проведе среща на адвокати, които са готови да помагат с водене на 
дела по кампанията за Рила. Дойдоха трима адвокати (единият е инженер всъщност, но с опит 
във воденето на административни дела), които бяха запознати от Сашо Дунчев и Тома Белев с 
основните проблеми при опитите ни да накараме институциите да спазват екологичното 
законодателство. Засега правните действия до края на годината ще се съсредоточат върху 
лифтовете на Картала и Паничище. Работата вече започна. Паралелно Свилен и Веско помагат 
да подготвянето на писмо до МОСВ с искане министъра да издаде заповед за спиране на 
незаконния лифт на Паничище и ако в 14-дневен срок няма отговор, ще обжалваме пред 
Върховен административен съд. Когато е готово, ще пратим, за да може всеки, който иска, да 
прати такова писмо на министъра. 
 

√ Подготвят се още няколко нови информационни материали по кампанията за Рила. 
Едната е по проект на За Земята, финансиран от фирма Патагония, която ще е за заплахата от 
ски курортите, вероятно за нея ще се ползват снимки на фотографа Александър Иванов. 
Другата идея е за картичка за Рила на няколко европейски езици с много кратко послание за 
спасяването на планината и водата, която да се продава с предплатена марка по книжарници и 
такива места в много европейски държави и всеки закупил я да може да я изпрати до 4 
институции – БГ Парламент, БГ Министерски съвет, Европейски парламент и Европейска 
комисия. Така може да залеем всички тези институции с картички, призоваващи за спасяването 
на Рила. Целта е 100 000 картички! ☺ И третия информационен материал е календарче под 
формата на Фейм кардс с най-големите успехи за 2008-ма на кампанията „За да остане 
природа” – това от едната страна на картичката, а от другата – календарче за 2009-та и да 
пише нещо от рода на „Избери си в какво ще се включиш, за да помогнеш на българската 
природа тази година”... 
 

√ В събота, 22 ноември, се проведе среща на работната група за Рила във Велико 
Търново, която е преминала много добре. Очаквайте записки от Цвета. 
 

√ Първото вътрешно обучение за Граждани за Рила се проведе в село Орешак 
(Варненско) благодарение на любезното домакинство на Рила крю ☺ Поради технически 
причини от автомобилен характер можах да присъствам само на малка част от него, но останах 
с впечатлението, че е било много полезно за участниците. Повече подробности очаквайте в 
записките, които ще изпрати Маги. 
 

√ Препоръчвам статията от Капитал „Опасен сезон”: 
http://www.capital.bg/show.php?storyid=587015&sp=0#storystart  
 

http://www.capital.bg/show.php?storyid=587015&sp=0#storystart
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√ Мисията на комитета по петициите, която беше тук, подготви доклад, който ще бъде 
приет от комитета на 04.12. Освен това, по петициите, свързани с природата и здравето на 
хората, депутатът Дейвид Хамърщайн от групата на Зелените ще предложи на 
комитета да поиска среща с комисаря по околна среда Ставрос Димас, като се очаква срещата 
да е около 12 декември. На срещата вероятно ще присъстват български природозащитници кат
о Ирина Матеева, БДЗП и Андрей Ковачев, Зелените. Освен това по петицията за мината в Чел
опеч комитетът вероятно ще направи специално изслушване с участието на петиционерите, фи
рмата и правителството. 
 

√ Евродепутатите Де Хрун и Хамърщайн зададоха на комисаря Димас въпрос за мечките 
в Рила, на който той отговори така:  
 
The Commission organised the biogeographic seminar for Bulgaria and Romania on 9-12 June 2008, 
in Sibiu, Romania, where the sufficiency of the national lists of proposed sites was thoroughly 
discussed for every Annex I habitat type and Annex II species present in these countries. The 
discussions involved the Member States and their experts, the Commission was assisted by the 
European Environment Agency (EEA) European Topic Centre on Biological Diversity and other 
independent experts, and the environmental non-governmental organisations (NGOs) were also 
present to express their views. 
 
The brown bear (Ursus arctos) occurs in two of the three biogeographic regions in Bulgaria, the Alpine 
and the Continental regions. The Rila Mountains are situated in both regions: the higher altitude areas 
in the Alpine, the lower altitude areas in the Continental region. The conclusions agreed at the seminar 
concerning this species were that there was scientific uncertainty whether the proposed sites were 
sufficient or not. This category of lack of concluding evidence whether there is sufficiency or not, is 
called a scientific reserve.  
 
A number of insufficiencies and scientific reserves have been agreed with Bulgaria. The 
Commission has asked Bulgaria to fill the gaps by 1 September 2009. This in the case of 
scientific reserves also means that further scientific inquiry will be necessary before this 
deadline to clarify the need for further site designation. In this regard Bulgaria will have to 
further evaluate if additional parts of the Rila Mountains are to be included in the national 
proposal for the brown bear.  
 
The Commission also wishes to draw the attention of the Honourable Members to the fact that the 
Habitats Directive's "second pillar", in addition to site protection, is the species protection regime under 
Article 12. For large mammals like the brown bear that range over large areas, a judicious combination 
of site protection with species protection measures is a viable practical solution. The Commission has 
produced guidance documents on both site protection1 and species protection2, and a recently 
Commission-funded project on large carnivores has compiled a guidance document on the population 
level management of large carnivores3. 
 
Тоест – нищо не е решено още с Рила буфер, както си мислят нашето правителство и мило 
Министерство, и очакваме тя да бъде върната в Натура 2000! 
 
 
 

Други 
 

√ Интервю с Дейвид Хамърщайн по повод на мисията на Европейския парламент в 
България във вестник „Гласове” – „Идва времето на Зелените в България”. Статия е тук: 
http://www.glasove.com/pdf/glasove_2008_44.pdf - на стр.5. 
 
 

 
                                                 
1  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
2  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
3  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm 

http://www.glasove.com/pdf/glasove_2008_44.pdf
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Развитие по други случаи 
 

√ Готвят се три проектозакона, които третират заменките и продажбите на държавни гори, 
чиито обсъждания вече започнаха в парламентарните комисии. Минчо Христов внася наш 
законопроект (т.е. изразяващ позицията на НПО от Коалицията), Иван Сотиров забранява 
всякакви продажби и замени на гори, Васил Калинов предлага продажби на гори и замени само 
за общините. МС внася законпроект за заменките също. С две думи - тотална каша. 
 

√ Стартира национална кампания за прекратяване на замените на гори и връщане на 
заграбените в ущърб на държавата гори. Кампанията се провежда от коалиция от 40 НПО 
„Национална антикорупционна коалиция” в сътрудничество със Зелени Балкани и депутати от 
Европейския парламент. Първата проява на кампанията беше на 19 ноември, когато ... загубите 
от замени на гори за нацията варират между 6 и 8 млрд. лева – пропилян и предаден 
тихомълком в ръцете на инвеститорите ключов държавен ресурс. 
 

√ Със заполед на министъра на околната среда и водите е забранено строителството в 
Калиакра, съобщиха от МОСВ. Заповедта е на основание Закона за биологичното 
разнообразие /ЗБР/ с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността 
от увреждане и/или унищожаване на значими природни местообитания и видове, опазвани в 
защитена зона за местообитанията от НАТУРА 2000 „Комплекс Калиакра”. Издаването на 
заповедта се налага заради наличието на множество планове, проекти и инвестиционни 
предложения за строителство в територията на посочената защитена зона, чието реализиране 
би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху опазваните ценни видове и 
местообитания. 
Със заповедта се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване 
на земи, гори и водни площи (в селскостопанския и горския фонд) в посочените територии, с 
изключение на случаите, при които промяната е свързана с изграждане на пречиствателни 
станции за отпадъчни води, пречиствателни станции за питейни води, съоръжения за 
третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища и други обекти от техническата 
инфраструктура, или с планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за 
които към датата на публикуване на заповедта в "Държавен вестник" има стартирала 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. 
Забраните са за срок от една година или до влизане в сила на заповедта на министъра на 
околната среда и водите, с която ще бъде обявена защитена зона за местообитанията 
„Комплекс Калиакра”.  
 
 

Текущо и предстоящо 
 

√ Вече започна и ще тече тази седмица четвъртото информационно турне за Рила! 
Днес, 24 ноември, имаше пресконференция във Варна, която да обяви началото на турнето. На 
нея беше обявено и изготвянето и изпращането на сигнал до ДАНС за корупция по висшите 
етажи на властта, която позволява заграбването на стратегически за държавата природни 
ресурси от фирми с неясен произход на капитала и изграждането на ски курорти там. 
Пресконференцията е протекла при голям медиен интерес, като се надяваме това да 
предизвика интерес и към информационните срещи през следващите дни. Графикът за тях 
може да видите тук: http://forthenature.org/news/536 . Освен Варна днес, предстоят срещи в 
Силистра (вторник), Русе (сряда), Разград (четвъртък), Шумен и Нови пазар (петък), Омуртаг 
(другия понеделник). Целта е вдъхновяване на хората за създаване на работни групи по места 
(там, където няма) и вливане на нови хора в работните групи (там, където има). 
 

√ На 25 ноември (вторник) предстои връчването в ДАНС (Държавна агенция „Национална 
сигурност”, българското ФБР, както медиите я наричат) на сигнал за корупция по високите 
етажи на властта, пране на пари и незаконно заграбване на стратегически държавни природни 
ресурси от строителите на нова България. Това ще е серия от сигнали, която ще започне с 
информация за Паничище, Супер Боровец и Супер Перелик и ще продължава всяка седмица с 
нови сигнали, за да ги държим постоянно под политически натиск. Написали сме писмо до 

http://forthenature.org/news/536
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ДАНС, с което им казваме, че протягаме към тях ръка за партньорство. Не че очакваме от тях 
да я поемат (и все пак кой знае?!), но със сигурност тази институция досега не е била пробвана, 
а и това е форма на медиен и политически натиск, тъй като темата с ДАНС не престава да е 
актуална, откакто е създадена Агенцията. 
 

√ Също утре, 25 ноември, предстои от 19.30 ч. среща по повод на МЕГА-ХИПЕР-ЯКАТА 
Планиниада за българската природа в офиса на За Земята. Припомням, че Планиниадата е 
издание номер 2 на Алпиниадата от миналата година и отново ще е на хижа Мальовица като 
този път датите са 13 и 14 декември. Всеки, който иска да се включи в организацията на 
събитието, е поканен да присъства на срещата утре. Повече подробности тук: 
http://forthenature.org/news/537.  
 

√ На 26 ноември предстои нова среща на Коалицията. 
 

√ От 8 до 12 декември в Бизнес парк София ще се проведе БиоПАРК – наследник на 
Зеления панаир от предишните години. Там ще се представи и Коалицията, която ще има 
щанд. Всеки ден от участието на Коалицията ще е посветен на различни теми и проблемни 
случаи. „Граждани за Рила” са на 9 декември през целия ден (силно е желателно всеки, който 
има възможност да бъде на щанда през деня, за да помага на Данчето, да се заяви 
своевременно!), като участието ще се състои в предоставяне на информация на посетителите, 
раздаване на брошури, евентуално поставяне отново на фото изложбата за Рила с нови снимки 
(стига сглобяването на бамбуковите конструкции да не предизвиква във вас ужасяващи 
спомени!!! Тогава ще измислим нещо друго и по-бързо) и изиграване на форум театър от 18 ч. 
Събираме група желаещи да участват във форум театъра, които да отделят 2-3 часа за 
предварителна репетиция, за да го направим като хората и да има смисъл. Като брой 
участници ни трябват един водещ и още 4-5 участници, които ще представят различните 
заинтересовани страни. БиоПАРКЪТ да отбележа се провежда в Бизнес парка, в който работят, 
ако не се лъжа, десетки (или ако не десетки, то поне хиляди) хиляди хора – тотално различни 
като тип аудитория и е огромен шанс да достигнем с нашите послания до тях. Мисля, че трябва 
да сме максимално представителни и добре информирани и балансирани, с лек оттенък на 
артистичност, каквато така или иначе си имаме! ☺ 
 
Ето цялата програма за участието на Коалицията: 

8.12.2008: Непознатите планини: Беласица, Осогово,Огражден, Малашевска, 
Влахина. Предизвикателства, дейности, възможности за туризъм, представени от 
Българска фондация Биоразнообразие. 
12.00 и 18.00 Работилници за направа на „зелен пояс” от рециклирани материали 
(Фондация Селище Зелено училище).  
9.12.2008: Рила и ски курортите – заплахи, проекти, гражданска активност.  
12.30 и 17.30 Прожекция на филма „Банко и Добри”, изготвен от Екологично 
Сдружение „За земята 
18.00 Форум-театър – представяне на проблема от „Граждани за Рила” 
10.12.2008 Какво се случва на Витоша под носа на София и какво се случва на 
морето. Представяне на защитената природа под заплаха. (Асоциация на 
парковете в България и гражданско движение „Да спасим Иракли”). 
10:00 – 13:00 часа - Топло откриване на деня с интернет чайната на БлуЛинк, на 
която ще научите повече за разнообразни неправителствени инициативи, къде 
да търсите зелени новини, IT  технологиите в услуга на гражданското 
общество. 
11.12.2008. Тук ли са климатичните промени? Освен, че ще научите от WWF 
Дунавско – Карпатска програма в България всички новини около глобалните 
проблеми ще можете да си закупите коледно дръвче с корени.  
12.12.2008: Що е то алтернативен туризъм и може ли човек да го практикува?  
Дефиниции и дестинации, представени от Българска асоциация за алтернативен 
туризъм. 
Западна Стара планина и чипровските килимчета – природосъобразни, красиви и 
от район, който искаме да опазим. Среща с Община Чипровци, партньори на 
Информационен и учебен център по екология. 

 

http://forthenature.org/news/537


Рила крю – вътрешен бюлетин, 10-23 ноември 2008 г. 

√ На 9 декември в Дома на киното ще се прожектират филми за Рила и ски курортите в 
рамките на Дните на предизвикателството, които организира всяка година Българска 
асоциация за алтернативен туризъм и Одисея-Ин. Там ще бъде прожектиран филмът Банко и 
Добри, както и ново филмче за Рила и Супер Паничище (стига да е готово дотогава!). Както и 
мнооого други интересни филми в останалите дни на Дните. Повече информация в следващия 
бюлетин. 
 

√ От 1 до 7 декември предстои Седмица на екологичните филми в София, 
организирана от фондация „Европейски екологичен фестивал" от 1 до 7 декември, 2008 в 
Столична библиотека, зала „Вяра". По време на Седмицата ще бъдат прожектирани наградени 
филми от Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век" за филми и телевизионни 
програми, посветени на екологията и опазването на околната среда, както и продукции за 
промените в климата и глобалното затопляне, съчетани с  дискусии по темата. По време на 
Седмицата на екологичните филми в София ще бъдат представени и най-добрите екологични 
филми от последното издание на фестивала, който се проведе от  4 до 6 юли, 2008 в 
историческия град музей на България – Копривщица. 
 


