Привет Приятели,
Април е тук и наближава Денят на Земята и
скоро ще го отпразнуваме заедно, но целта е в
този бюлетин да ви разкажем как премина март
и в какви дейности бяха „замесени” Коалицията
и доброволците.

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАРТ 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.

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ
Месецът започна с не до там приятните, но не бихме казали
изненадващи действия на директора на Държавната агенция
по горите, целящи да премахнат директорите на три от найголемите природни паркове, за които има сериозни
инвеститорски апетити – „Странджа”, „Витоша” и „Врачански
Балкан”. Предвид факта че не са констатирани нарушения в
дейността на директорите, дори напротив – и тримата имат
големи заслуги за опазването и развитието на поверените им
паркове и природозащитата като цяло, колегите им от други
природни паркове, неправителствените организации от
Коалицията, Българска федерация по катерене и алпинизъм
(БФКА), Българска асоциация по ски свободен и екстремен
стил (БАССЕС) и Българска федерация по спелеология
(БФСп), както и широката общественост, излязоха в
категорична защита на директорите.
Освен внесените становища (http://forthenature.org/
attitudes/1, http://forthenature.org/news/633), множеството
писма до отговорните институции, имаше и две граждански
акции (http://forthenature.org/actions/179, http://
forthenature.org/actions/180), чиито непосредствен ефект
беше, че представители на Коалицията и протестиращите
бяха поканени на среща с вицепремиера Плугчиева, а по–
късно и с Юруков. На тази среща стана ясно, че не
съществуват основания за уволнение и беше поет
ангажимент да няма такива (http://forthenature.org/
news/639). Естествено ние от Коалицията, предвид
дългогодишен опит и знание за уволнения на множество
служители на държавни агенции и от сферата на
природозащитата(МОСВ, РИОСВ и др.), които са се опитвали
да си вършат съвестно работата и да не допускат
закононарушения и с това са пречили на инвестиционни
предложения, все още изпитваме опасения, че натискът
срещу директорите на природните паркове Витоша, Странджа
и Врачански Балкан не е приключил. Следете за
подробности.

ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
Непоследствено свързан с това е и другият голям случай, по
който работим – Витоша и закононарушенията на «Витоша
Ски» АД — офшорната фирма, държаща концесията на всички
лифтове и съоръжения на територията на Природен парк
Витоша. Още октомври 2008 г. фирмата «Витоша Ски» АД
извърши незаконни строителни работи на територията на
парка като взриви над 200 «морени» и прокара непозволен ски
път (http://forthenature.org/cases/28/, http://forthenature.org/
news/535). Оттогава бяха сезирани всички отговорни
институции и прокуратурата. Продължаваме да настояваме в
България да започнат да се санкционират и реално да се
наказват противозаконни прояви на инвеститори.
Също така искаме още веднъж да подчертаем своята позиция,
споделена от Българска асоциация за алтернативен туризъм
(БААТ), Българска федерация по катерене и алпинизъм
(БФКА), Българска асоциация по ски свободен и екстремен
стил (БАССЕС) и Българска федерация по спелеология (БФСп)
и множество други спортини асоциации клубове, ски училища
и граждански формации, че се надяваме монополният
собственик на ски съоръженията и лифтовете на Витоша да
възстанови, подобри и поддържа съществуващите ски
съоръжения в планината, така че да направи ски спортът
достъпно удоволствие там, а не да планира изграждането на
противозакони нови 19 писти и множество ски съоръжения и
езера на територията на Природен парк Витоша. Настояваме и
се борим за спазване на законите, санкции за нарушителите и
съвестно и ползотворно развитие на ски спорта на
територията на природния парк. Съвместното становище на
БФКА, БАССЕС и БФСп можете да прочетете тук: http://
forthenature.org/attitudes/12/.

4 март 2009 г. — акция в подкрепа на директорите на
природните паркове в София, пред Министерски съвет

ПЛАНИНИАДА НА ВИТОША
Във връзка с тази кампания на 15 март доброволци,
инструктори по ски спортове и различни спортни организации
и клубове организираха със съдействието на дирекцията на
ПП Витоша «Планиниада на алтернативните спортове».
Повече от 500 души взеха участие в тази първа по рода си
Планиниада. Над 50 деца от 1 до 15 години спечелиха един
слънчев ден в планината и повече от 20 планинарски награди,
осигурени от Red Rock и WWF за първото издание на
Планиниадата на Витоша.
Събитието събра на горна станция на Драгалевския лифт
млади и стари любители на планината, които освен че се
запознаха с дивата витошка природа от материалите в
специален иглу-инфо-център, сложиха снегоходки и ски с

панти, пускаха огромни хвърчила и караха сноуборд, дърпан
от вятъра. Най-екзотичните от зимните спортове, които бяха
на разположение на всички, бяха Snowkite и Kitewing. Всички
имаха възможност да се научат как се строят иглута и заслони,
как се оцелява в планината и какви са правилата на
лавинната безопасност. Цветовете на хвърчилата вдъхновиха
десетки хора да преоткрият планината и възможностите за
практикуване на щадящи природата спортове там.
Снимки на: http://forthenature.org/gallery/122.

Търново. Отново бяха уведомени, разпитани и сезирани
всички отговорни институции (Министерство на околната
среда и водите, Регионална дирекция за национален и
строителен контрол, Община Сапарева баня, Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция на
Национален парк Рила и др.). Международни медии посетиха
на място строителната площадка на лифта.
ГОРИ И ЗАМЕНКИ
Друго направление, по което Коалицията беше силно
ангажирана през месец март, бяха Горите на България.
Сезирахме Прокуратурата за извършени заменки и нарушения
от Държавна агенция по горите и нейния директор Стефан
Юруков.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=150264&srcpos=1

ЛИФТ НА ПАНИЧИЩЕ
Освен за Витоша месец март премина под знака на борба за
опазване на една друга прекрасна планина – Рила. Там за
съжаление директорът на националния парк беше премахнат
още по-миналата година и новата дирекция допусна
изграждането и експлоатирането на незаконен лифт на
терирорията на парка (официално открит в началото на април
2009), който с огромно притеснение трябва да споделим е
също така и технически неизправен, а долната му станция е
разположена върху действащо свлачище (http://
forthenature.org/cases/18/, http://forthenature.org/
documents/383/).
В тази връзка неуморните борби на международната
гражданска група «Граждани за Рила» имаха като резултат
множество инициативи в цялата страна и чужбина. Проведена
беше третата национална стратегическа среща в кампанията
за Рила – този път с любезното гостоприемство на гр. Велико

На интернет страницата на ДАГ за 2009 г. са обявени само 5
замени на гори, като последните 2 са с дата 16 януари 2009 г.
и са направени след гласуването от Народното събрание на
поправки в Закона за горите, които разпореждат прекратяване
на замените с гори от юридически лица. Тази поправка бе
гласувана още на 16 януари 2009 г. след като натрупаното с
години обществено недоволство и строгите критики в доклада
на Европейската комисия принудиха българските депутати да
забранят тази корупционна практика.
Председателят на парламента Георги Пирински пое ангажимент
забраната на замените да бъде публикувана в първия
възможен брой на Държавен вестник, което не се случи.
http://forthenature.org/news/658/
http://forthenature.org/news/687
http://forthenature.org/news/654

Най-хубавата новина оставяме за най-накрая:)
ОКОНЧАТЕЛНО БЕ ДОКАЗАНА НЕЗАКОННОСТТА НА
СТРОЕЖА НА ФИРМА КРАШ 2000 НА ВАРВАРА
Също така месец март ни донесе една от най прекрасните
новини в историята на правосъдието и опазването на
природата. След тригодишни борби, акции и работа по случая
Върховният административен съд (ВАС) отмени и десетте
разрешителни, с които беше вдигнат ваканционният комплекс
"Златна перла" в природния парк "Странджа" и окончателно го
обяви за незаконен.

общината отново заяви, че няма пари да бутне незаконния
строеж.
Работим в същата насока и по случая Иракли и строежа на
офшорката Суиспропертис. Строежът за вилното селище Riverside Village и изсичането на растителността по река Вая са
извършени в противоречие и нарушение на множество
законови (български и европейски) и процедурни постановки
и считаме, че рекултивацията на унищожените площи трябва
да започне незабавно.
ИНФОРМАЦИОННИ ТУРНЕТА И ОБУЧЕНИЯ

http://www.panda.org/bg/news_facts/?160421/
strandzhagoldenpearl
Статия във вестник “Дневник”.
Очакваме скоро РДНСК-Бургас да си свърши работата и да
издаде заповед за премахване на незаконния строеж и
рекултивирането (възстановяването) на местността. Като сме в
бойна готовност да им помогнем с доброволен труд, ако
Върховният административен съд отмени разрешителните на
комплекса “Златна перла” край Варвара, същото очакваме да се
случи и с незаконния строеж на Иракли.

През този месец продължиха с пълна пара из цяла България и
информационните турнета за дейността на Коалицията, както и
обученията по гражданска активност. Информационното турне
обиколи Южното Черноморие (Бургас, Созопол, Малко Търново
и Царево) и беше част от проект на „Граждани за Рила” и
Екологично сдружение „За Земята” за овластяване на
гражданите чрез повишаване на гражданската активност и
умения за водене на успешни кампании в защита на
природата.(http://forthenature.org/news/655/).
Представители на кампанията “За да остане природа” се
срещнаха с ученици на възраст между 11 и 14 години от Англо
–Американското училище в София. (http://forthenature.org/
news/671/). Обученията по гражданска активност продължиха
в София, Русе, Варна и Велико Търново с презентации и
дискусии по теми като велотранспорт и работа с общинските
власти, работа с медиите, заплахата от генно-модифицираните
организми, групова динамика, законодателната и съдебната
власт в България. Можете да присъствате на предстоящите
обучения по градове, като се информирате за провеждането им
на forthenature.org.

ЕКОФЕСТИВАЛ В ПЛОВДИВ
През този натоварен месец също така се състоя и
пловдивският Еко фестивал – празник на музиката,
природозащитата и творчеството, организиран от доброволци
на гражданска група „Природен Рай” и активно помагащия им
пловдивски клон на Федерация “Зелени Балкани”, един от
членовете на коалиция “За да остане природа в България”.
Снимки и още информация за този невероятен фест на:
http://forthenature.org/news/680/.
ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА
На 28 март няколкостотин милиона души по цял свят се
включиха в глобалната кампания «Часът на Земята» на
международната природозащитна организация WWF и така
показаха, че е време за сериозни действия срещу промените в
климата. В Бълария часът също беше отбелязан подобаващо с
концерти и събития в София и Пловдив. Още: http://
forthenature.org/news/678.

СРЕЩА НА КОАЛИЦИЯТА С БИЗНЕСА
И последно, но не и маловажно – този месец за първи път
стартирахме отдавна желаната и подготвяна кръгла маса с
представителите на бизнеса. На
13 март 2009 г. в София се проведе дискусия на тема
„ЕКОнсенсус – предизвикателство за бизнеса и
природозащитните организации”, като целта на срещата бе да
обсъдим бариерите между неправителствените екологични
организации и бизнеса. Често се твърди за нас, че целим да
спрем икономическото развитие, за нас пък бизнесите са все
лоши и черни. Бихме искали с тази среща да отворим диалога
между двете страни, икономиката и природата са свързани и
трябва да намерим начин да ги съвместяваме. От друга страна
напоследък е много модерно да си "еко", което се изразява
често единствено в зелен ПР на фирмите и в безполезни техни
еднократни кампании. В тази връзка ние искаме и промотираме
да се спазва определен екологичен и етичен кодекс, за да има
основание определен бизнес да се нарича екологичен.Още на
http://forthenature.org/news/643/.

Работата с доброволци и подкрепа на всякакви
техни инициативи е сред основните приоритети
на Коалиция “За да остане природа в България”.
Снимки от Екофестивала в Пловдив и
стратегическата среща на Кампанията за Рила.

