
Привет приятели,  
 

ето го и информационният бюлетин за месец 
април - месеца на Земята. Започваме го с две 
уговорки – първо бюлетинът не претендира за 
изчерпателност и детайлно обхващане на 
стотиците дейности, извършени от членовете, 
доброволците и партньорите на Коалицията, и 
второ – доста е дългичък, простете ни :) 
 
КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА” 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Ще започнем обзора на събитията малко отзад напред, но 
предвид изключителната новина от последните часове 
мислим, че си заслужава.  

 
МЕЧЕ НА РЪБА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 

 
На 30.04.2009 в непосредствена близост до 
границите на Природен парк Витоша бе 
уловено двугодишно мече. На мечето Дамян 
бе поставен GPS-нашийник за проследяване 
на точното му местонахождение по всяко 
време. По този начин в скоро време ще бъде 
получена любопитна и важна информация 
за живота на мечето. 

 
Кафявата мечка е застрашен от изчезване животински вид в 
европейски мащаб. България е една от малкото страни в 
Европа, където кафявите мечки все още не са напълно 
унищожени от хората, а София е единствената 
европейска столица, в непоредствена близост на която 
съществуват условия за живот на този вид. Наличието на 
мечки в Природния парк показва, че в него има съхранена 
дива природа. Ето защо опазването й е от съществено 
значение за живота на Дамян и роднините му.  
 
НОВОСТИ ОТ ЗАЩИТАТА НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ  

 
И на тема Витоша и природни паркове в началото на месеца 
имаше още една публична акция за защита на директорите 
на природните паркове: http://forthenature.org/news/685/. 
Оттогава по този проблем настана затишие. Най-вероятно 
заради обществения натиск и липсата на адекватни 
обвинения, господин Юруков се отказа от опитите си да 
премахва неудобните му директори, но искаме да обърнем 
внимание на факта, че напоследък (последната година и 
половина) са зачестили случаите на уволнения или натиск 
върху държавни служители в сферата на природозащитата 
(МОСВ, РИОСВ, ДАГ), които си вършат работата и по този 
начин възпрепятстват инвестиционни проекти, за които 

http://forthenature.org/news/685/�


съществува възможност да увредят околната среда. Това е 
изключително притеснителен и недопустим според нас факт, 
поради което с разследващи журналисти работим по 
разкриването и документирането на този тип държавна 
политика.  

Междувременно няколко организации—Българската 
федерация по катерене и алпинизъм, Българската федерация 
по спелеология и Българската федерация по ски свободен и 
екстремен стил—излязоха с категорично общо становище 
против плановете за разширяване на ски зоната на Витоша и 
изразиха подкрепата си за ръководството на дирекцията на 
парка и усилията му за спазване на законите. Пълният текст 
на становището: http://forthenature.org/upload/
attitudes/2009/04/Stanovishte-Vitosha.pdf.  
 
ОТНОВО ЗА ЗАМЕНКИТЕ НА ГОРИ СЪС ЗАДНА ДАТА 

 
Друга проблемна сфера, по която работим, са заменките на 
гори. Независимо че с много усилия успяхме да отвоюваме 
незабавно прекратяване на порочната практика, имаме 
информация за продължаването й със задна дата: http://
forthenature.org/news/687/. И в тази връзка още една 

инициатива - интернет порталът за околна среда Блулинк 
стартира онлайн система за сигнали за нарушенията в горите. 
Проектът ще подпомогне навременното и пълно събиране на 
информация за палежи, незаконно изсичане и случаи на 
корупция в системата на горите: http://forthenature.org/
news/654/. 
 

АПРИЛСКИ ЗАЛЕСЯВАНИЯ И ПОЧИСТВАНИЯ 
 
И извън темата за държавната некомпетентност и 
неадекватност искаме да отбележим, че гражданските 
инициативи в Месеца на Земята бяха многобройни и 
вдъхновяващи. Както знаете, беше стартиран блог за 
граждански инициативи по почиствания и грижа за Земята 
http://mesecnazemiata.blogspot.com/, където всеки можеше да 
сподели своите идеи и намерения, за да могат другите да се 
присъединят. Верни на мотото, че всеки месец е месец на 
Земята, ви призоваваме да продължите да използвате блога за 
организиране на граждански инициативи и през май, юни, 
юли, август, септември...!  

 
 Снимки от почиствания и залесявания в 

Студентски град, зад Народната библиотека 
и край Сливница. 
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Имаше и няколко залесявания—бяха засадени коледните елхи 
в Природен парк „Витоша” http://forthenature.org/actions/188/. 
 
Беше проведено обучение с практика по правилно залесяване 
на студенти от НБУ и СУ: http://placeforfuture.org/archives/1698 
и http://placeforfuture.org/archives/1749.  
 
Доброволци засадиха 1500 фиданки черен бор край Сливница: 
http://forthenature.org/gallery/137/.  
 
На 25 април над 20 ентусиасти в Пловдив осъществиха идеята 
си да почистят чинарите по една от главните улици в града – 
„Иван Вазов” – от кабърчета, некролози, реклами и всякакви 
други нетипични за кората на едно дърво покривни материали. 
За около 4 часа бяха почистени около 5-6 кг кабъри, скоби и 
пирони. Някои от ентусиастите изявиха желание да направят 
арт-картина „Пази дървото!” със събраните кабъри. Да 
започнем от малкото, едно боклуче на спирката, пред входа, 
на улицата, събрано от нас, е в полза за всички. (http://
www.marica.bg/shoutbox.php?act=show-news&id=13) 

 
Ентусиастите от гражданското присъствие в подкрепа на 
европейската екологична мрежа Натура 2000, които през 
2007 г. над 30 поредни четвъртъка напомняха с артистичните 
си прояви на нашите министри, че трябва да си свършат 
работата по одобряване на зоните и запазването на 
българската природа, на 29.04.09 пресадиха дръвче. 
Яворчето, което живя две години в саксия в очакване на своя 
нов дом, когато министрите одобрят Натура 2000 в пълния й 
обхват, не дочака приемането на екомрежата и бе пресадено 
от съображения за неговия комфорт в градинката пред 
сградата на Европейската комисия в София редом до вековно 
дърво. Дървото намери постоянния си дом на това място в 
знак на признателност на еко-защитниците към европейските 
институции, които упражняват необходимия външен натиск за 
налагането на нормално и работещо еко-законодателство в 
България: http://forthenature.org/news/733/. 
 
 

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ – ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ 
 
И естествено самият 22 април – международният Ден на 
Земята, беше подобаващо отбелязан в България в няколко 
града с помощта и инициативата на граждани, доброволци, 
партньори и приятели на Коалицията „За Да Остане Природа”. 
Разгледайте снимките и прочетете разказите на следните 
линкове: 
Във Велико Търново: http://forthenature.org/actions/198/,  
http://forthenature.org/gallery/146/   
В Стара Загора: http://forthenature.org/gallery/147/ 
В Пловдив: http://forthenature.org/gallery/145/ 
В Кърджали: http://forthenature.org/gallery/140/ 
В Сливен: http://forthenature.org/actions/194/  
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И естествено голееемия купон в София: http://forthenature.org/
gallery/142/, http://forthenature.org/gallery/143/. Началото бе 
поставено в 7.00 сутринта със спускането на пет мащабни 
трансперанта с послания за природата в центъра на София 
(http://forthenature.org/gallery/139/). Прекрасната фото-
изложба на Photosynthesis бе открита в градинката на 
Народното събрание. Над тридесет фотоса, представящи 
красотата на българската природа, бяха изложени на 
бамбукови стойки (http://forthenature.org/gallery/142/).  
 
След мокрото хоро концертът продължи с изпълненията на 
Елица и Стунджи, посветени на Земята, следвани от реге 
ритмите на Мерудия, автентичния фолклор на Леб и Вино и 
танците на Теди Кацарова. Накрая Уикеда взриви публиката 
със ново аранжирани парчета, посветени на застрашени диви 
кътчета. Искрен Пецов също поздрави земляните със своя 
песен за запазването на черноморските плажове. Всички на 
сцената получиха за подарък чаша чай за сгряване и торбички 
от плат за пазарауване без излишни отпадъци. На събитията, 
посветени на Деня на Земята, преминаха и се насладиха около 

хиляда души. Бихме искали още веднъж да благодарим на 
нашите партньори от Photosynthesis, озвучителите от Силвия 
мюзик, музикантите, водещия Искрен Пецов, страните и 
организациите от Финансовия механизъм на ЕИП, които 
подкрепят финансово проект “За да остане природа в 
България”, и най-вече на стотиците доброволци, които 
посветиха един месец на този празник. Догодина - тридневен 
фестивал! http://forthenature.org/news/724/. 

Но това не е всичко през този натоварен Месец на Земята: 
 

 ГРАЖДАНСКИ АКЦИИ И ПРОТЕСТИ 
 
За Рила на 03.04.09 (http://forthenature.org/actions/187/) 
имаше флашмоб пред сградата на ДНСК, която издава 
финалното разрешително за ползване на лифта до Седемте 
Рилски езера. Посланието на акцията беше "Болен здрав носи" 
– опасен и незаконен за всички ползватели е лифтът, построен 
върху несигурна основа в свлачищен район.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Само ден по-късно незаконният лифт, част от неодобрения 
проект „Супер Паничище”, беше официално открит на калната 
строителна площадка със свлачището от набързо свикани 
дупнишки попове, които направиха водосвет и се повозиха с 
расата си на лифта, няколкостотин също набързо свикани и 
извозени граждани на Сапарева баня, които бяха забавлявани 
с кебапчета и кюфтета, кмета на града и цялото инвеститорско 
воинство на „Рила спорт” АД. Откриването се случи само три 
дни след като на 1 април инвеститорите получиха заветното 
листче хартия – разрешително за ползване на лифта от ДНСК. 
За голямо тяхно съжаление, това разрешително ще се окаже 
невалидно, поради неузаконяемостта на строежа и този опасен 
лифт рано или късно ще бъде премахнат, а теренът 
рекултивиран. 
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Няколко дни по-късно имаше акции за Рила и във Варна, 
Пловдив, Велико Търново и Стара Загора: http://
forthenature.org/actions/189/. Неуморните „Граждани за Рила” 
инициираха ново открито писмо и подписка до министър-
председателя Станишев и Комисията по петициите към 
Европейския парламент с искане да бъде премахнато 
съоръжението, а теренът рекултивиран за сметка на 
инвеститора. Над 500 писма бяха подписани от граждани за 
няколко часа, а вие може да подкрепите подписката онлайн 
тук: http://forthenature.org/petitions/10/. Петицията вече е 
изпратена в Европейския парламент.  
 
Гражданите на Поморие протестираха пред Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), където се 
проведе  заседание на Висш експертен съвет по въпроси, 
свързани с петролопровода Бургас-Александруполис http://
forthenature.org/actions/195/. 
 
А на 30.04.09 след повече от година отсъствие пред 
Министерски съвет, гражданите от Стоящия протест за Натура 
2000 решиха отново да почукат на вратите на Царството на 
неограничената власт и да напомнят, че проблемите около 
европейската екологична мрежа са не само нерешени, ами и се 
задълбочават. Тъй като им беше забранено да протестират 
пред сградата на МС, гражданите, без да разпъват плакати и 
да скандират, изиграха последния си валс за кратко пред 
обективите и микрофоните на събраните пред сградата медии 
и дадоха информация за случващото се. За съжаление, нито 
един министър не влезе през парадния вход, докато траеше 
присъствието им. Гражданите силно се интересуваха от 
причините министрите да забранят подобни мирни прояви да 
се случват пред очите им с проекта за новия закон за 
митингите и протестите, който ще забрани протести и митинги 
пред институциите на държавната власт и по републиканските 
пътища: http://forthenature.org/news/737/ и http://
forthenature.org/gallery/148/.  
 
 
 

ЕКСПЕРТНА РАБОТА 
 
През този месец бяха  подготвени и внесени над 29 писма по 
ЗДОИ, становища и жалби относно случаите, по които работи 
Коалицията „За да остане природа в България”. По случаите 
Витоша, Странджа, Рила, Иракли – искаме да попитаме кога 
съдебната система и машинарията на държавната 
администрация ще заработи и ще наложи санкции и наказания 
на инвеститорите, извършили нарушения на редица закони и 
причинили невъзвратими унищожения в тези райони? 
 
Ще ви оставим този риторичен въпрос за размишление в 
свободното време и ще продължим да се борим за законност и 
хармонично съжителство с природата и през следващия 
месец:) Разчитаме на вашата помощ и съдействие. Усмихвайте 
се по-често и нека всеки месец е Месец на Земята!  

Защитниците на Натура 2000 изтанцуваха символичен 
последен валс пред Министерски съвет, за да напомнят, 
че проблемите около мрежата в България още не са 

решени. 
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ОБНАДЕЖДАВАЩИ НОВИНИ ОТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА 
 
Завърнахме се обнадеждени от участието на Коалицията в 
последното заседание на Комитета по петициите към 
Европейския парламент (ЕП) в този му мандат. В отговор на 
множеството петиции от граждани, засягащи проблемите с 
опазването на природата в България, Комитетът посвети 1/3 от 
заседанието си на изслушване на петиционери от България. 
Коалицията наблегна отново на 6 най-спешни и приоритетни в 
момента случаи — Странджа, Иракли, Камчийски пясъци, 
Калиакра, Рила и Пирин. Евродепутатите бяха учудени от 
бавната реакция на Еврокомисията и залежаването на жалбите 
в отдел “Нарушения” на ГД “Околна среда” и решиха да 
напишат спешно писмо до еврокомисар Димас с настояване да 
не се бави разглеждането на жалбите и отварянето на 
наказателни процедури, както и да сезират Европейския 
омбудсман заради лошата администрация в ЕК (http://
forthenature.org/news/739). 
 
Пътуването на трима представители на Коалицията до Брюксел 
беше финансирано от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство по проект “За да остане природа”. 
 

Част от трансперантите по случай Деня на Земята, които 
бяха спуснати от доброволци от сгради в центъра на София. 
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