Започваме с малко актуална предизборна информация:

Привет приятели,
честито ви синьо лято и пожелания за плодотворен и слънчев месец юни!

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАЙ 2009

10 ТОЧКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
Експерти от неправителствените организации в Коалицията
след едномесечен труд изготвиха «10 точки», които да
гарантират законово опазването на природния ресурс на
страната и устойчивото й развитие. Десетте точки са
изпратени на всички политически партии, които са се
кандидатирали за предстоящите избори. Всяка развита
европейска страна има екологична политика – нещо, което в
България не само не съществува, но и май на този етап е
неразбираемо като концепция за мозъка на българския
потомствен политик. Надяваме се тези десет точки да
размърдат малко политическата апатия в страната. Можете
да ги видите на http://forthenature.org/documents/568/.
Идеята и стратегията ни за действие във връзка с тези
належащи изисквания е след разпространението на точките
до всички кандидат управници да ги свикаме на открита
дискусия по поставените проблеми и до изборите да
проследим кой какви ангажименти ще поеме - моля следете
за резултатите на forthenature.org, защото няма да позволим
повече политическо безхаберие и празни предизборни
обещания.
ЕС “ЗА ЗЕМЯТА” ПИТА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

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.

Освен конкретните искания за опазване на природата и
устойчиво развитие си проведохме и малък експеримент за
компетентността на българския политик относно световно
значими проблеми. Засега само 9 от 215 кандидати за места в
Европарламента са намерили време да отговорят на кратък
въпросник за някои от основните предизвикателства пред
Европейския парламент (ЕП) през следващия му мандат енергийна политика, климат, природозащита, устойчиво
развитие и международна търговия. Допитването е
инициирано от Екологично сдружение "За Земята" и е
съгласувано с Коалиция "За да остане природа в България".
Подробности на http://www.bluelink.net/index.shtml?x=41291.

Дотук с предизборната и политическата информация, но
няма как без нея. А сега да минем към много поприятните и интересни събития през изминалия месец.
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛАГЕР “КАРТАЛИ” 2009
Открихме месец май с изключително образователния и
забавен лагер «Картали 2009». От 1 до 6 май в района на
Източните Родопи се проведе студентски лагер, който
Българска фондация «Биоразнообразие» организира за
четвърта година. Независимо, че той е основно за студенти,
които изучават екология, биология, опазване на околната
среда и други сродни специалности, с всяка изминала година
интересът за участие в него расте. Тази година броят на
бъдещите инженери, зъболекари, адвокати, счетоводители и
всякакви други надвишаваше броя на „специалистите”. По
време на лагера участниците имаха възможност за наблюдение
и теренни проучвания на множество интересни и уникални
видове. Повече за лагерните забавления на http://
forthenature.org/news/740/, http://forthenature.org/gallery/150/,
http://forthenature.org/gallery/151/.
ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИКАТА В СТРАНДЖА
Друг голям празник с участието на Коалицията през този
месец беше Фестивалът на Зелениката в Природен парк
«Странджа» на 16-17 май. Странджанската зеленика е
символът на фестивала и на Природен парк "Странджа".
Изключително красиво растение, което цъфти в началото на
май и се среща само в Странджа и Кавказ. Подробен разказ за
събитието на http://forthenature.org/news/759/.
И докато сме на тема Странджа да отбележим, че още чакаме
РДНСК да постанови събарянето на незакония строеж «Златна
Перла» край Варвара. Доброволците за бригада по
събарянето са налице. Само институциите да заработят.

Автори на снимките: Елица Стоянова,
Николай Николов, Диана Павлова,
Борис Михайлов

По добра пролетно-лятна традиция месец май беше
преизпълнен с почиствания –над 20 инициативи се проведоха
на различни места в страната, организирани от активни
«природозащитни» организации и граждани. За някои от тях и
забавите около работата четете по-долу. А за всички, които
имат желание да се включват или да организират подобни
инициативи, блогът http://mesecnazemiata.blogspot.com/
функционира и ви очаква.

няколко часа доброволците събраха около 500 кг отпадъци,
сред които бяха преброени над 600 гилзи от ловно оръжие.
Освен почистването на пясъчната коса екипът на Зелени
Балкани проведе и обучение за разпознаване на дивите
птици и растения в района на езерото. Лицензирани към БАН
специалисти запознаха доброволците с основните принципи
при опръстеняването на диви птици. Още на http://
forthenature.org/news/754/.

ПОЛОВИН ТОН БОКЛУК ОТ КИЛОМЕТЪР ПЛАЖНА ИВИЦА
НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ
По инициатива на Зелени Балкани природозащитници
почистиха най-замърсената част от пясъчната коса,
разделяща Поморийско езеро и морето. Плажната ивица
попада в защитена местност Поморийско езеро, но за
съжаление, всяка година по-безотговорните туристи отрупват
великолепните дюни с най-разнообразни боклуци. Само за

Над 2300 доброволци се включиха в инициативата
«Национален ден на природните паркове» на
международната природозащитна организация WWF,
подкрепена от GLOBUL и администрациите на 11-те природни
парка. Участниците събраха над 15 тона отпадъци и
ремонтираха кътове за отдих и пътеки за хора с увреждания.
В Природен парк «Шуменско плато» допълнително бяха
изнесени 10 тона боклук от нерегламентирано сметище.
Известни личности от шоубизнеса, спорта и медиите, както и
чуждестранни дипломати в България с личен пример и
участие също подкрепиха Националния ден на природните
паркове. И подробностите на http://www.panda.org/bg/
get_involvedd/campaign_parks/23mayparks/.
СПЕЛЕОКЛУБОВЕ ОРГАНИЗИРАХА ПЕЩЕРНО
ПОЧИСТВАНЕ НА 30 И 31 МАЙ
Асоциацията на спелеоклубовете в София покани всички
пещерняци, приятели и ентусиасти да се включат в
пролетното почистване на територията около и в пещерите
“Духлата”, “ППД” и “Пепелянка”, местността Джераница,
прилежащите поляни и руслото на река Струма (http://
forthenature.org/news/768/).

Инициативата на WWF и Глобул за почистване на природните
паркове беше една от многото пролетни инициативи за поемане на
лична отговорност към заобикалящата ни среда.

НАД 300 ДОБРОВОЛЦИ НА “ДА СПАСИМ ИРАКЛИ”
ИЗВОЗИХА ДВА КАМИОНА БОКЛУК ОТ ПЛАЖА
Дивият плаж засега успя да устои на заплахите от системното
нарушаване на законите в страната, корупцията, безочието и
апатията, благодарение на десетките млади българи, които не
пестиха усилия през последните 3 години, защитавайки плажа
с всички позволени средства. Близо 1000 чувала с боклук,
донесен от морето и от недобросъвсетни посетители, бяха
напълнени и извозени от плажа на Иракли на 22-24 май.
Изключителна благодарност организаторите трябва да

„Да спасим Иракли” продължава да настоява за рекултивация
на унищоженото от Суис Пропъртис устие на река Вая, която
бе „нежно въдворена” в бетонно корито, за да не смущава
строежа на „вилното селище”. Напомняме, че през януари
2009, въпреки липсата на разрешение, фирмата, която е
офшорка, регистрирана в Швейцария, за пореден път се опита
да продължи строителните работи, а от общината не намериха
механизъм да спрат нарушителите преди да се намеси „Да
спасим Иракли”.
Акцията беше организирана от гражданска група "Да спасим
Иракли" с подкрепата на доброволци и експерти от
коалицията "За да остане природа в България" и с материали,
осигурени посредством проект на Българска фондация
„Биоразнообразие”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Още на http://forthenature.org/news/763/ и http://
forthenature.org/gallery/161.
СЕМИНАРИ, ДИСКУСИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОЩЕ
ФЕСТИВАЛИ
В духа на добрите традиции през този месец бяха проведени и
множество информационни турнета, обучителни семинари и
дискусии, както и няколко артистични фестивала и прояви.
Ето и линковете към някои от тях, бяха много интересни и се
надяваме да се видим и на планираните за месец юни подобни
инициативи. Следете сайта за подробности.

изкажат на община Обзор, която засега е единствената, която
подкрепя почистванията, осигурявайки превоз на отпадъците,
макар Иракли да се намира в рамките на община Несебър.

⇒ Пътуваща изложба представя: Цената на ядрената

Позитивният заряд на почистването беше налице от факта, че
за първи път и самата защитена територия в южната част на
плажната ивица бе включена в инициативата.

⇒ Музикален фестивал край река Марица, 22-24 май: http://

енергетика в България 15.05-07.06: http://forthenature.org/
news/744/.
forthenature.org/news/760/.

⇒ Успешно стартира нова инициатива за Еко-образование и

НАТУРА 2000» http://forthenature.org/news/771/.
⇒ На 15 май Кюстендил гостоприемно посрещна дискусия по

проблемите на защитените територии и зони в България,
която премина при голям граждански и изключителен медиен
интерес.
⇒ На 17 май във Варна се проведе дискусия на тема

«Обикновеният гражданин и местната власт – как можем да
влияем на общинските действия и политики» като част от
проекта на ЕС «За Земята» и «Граждани за Рила» за
овластяване на гражданите чрез споделяне на опит и
укрепване на кампанията за опазване на дивата природа в
България. Присъстваха над 30 граждани от Варна, Бургас,
София и Добрич. Отново имаше голям медиен интерес,
поради актуалността на темата за новия Общ устройствен
план на Варна.

И за завършек няколко точки за размислъл и
проследяване на развитието на проблемите:
⇒ Протестно писмо срещу планираното избиване на над 6000

лисици: http://forthenature.org/news/755/.
⇒ Законът за насърчаване на инвестициите улеснява

застрояването на защитената природа на България – Позиция
на Коалицията: http://forthenature.org/news/779/.
⇒ Грешки при строежа на лифта край Благоевград – от в-к

„Стандарт”
⇒ Становище на Асоциация на парковете в България относно

Общия устройствен план на ски курорт «Искровете» в Рила
край Говедарци: http://forthenature.org/attitudes/14/.
Очаквайте повече по повод на проектите на Христо Ковачки
за нов мега ски център в близост до връх Мальовица в
следващия брой на бюлетина.

⇒ 26 май: Лекция на тема "Доброволци за жива природа":

http://forthenature.org/news/764/.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
⇒ На 28 май се проведе среща-разговор с адв. Александър

Коджабашев на тема “Създаване на правен механизъм за
ефективно отстояване на обществения (гражданския) ни
интерес”: http://forthenature.org/news/776/.
⇒ Представителите на Коалицията „За да остане природа в

България” взеха участие в състоялата се на 27 и 28 май
конференция в Прага „Девствена природа и обширни
естествени територии в Европа”: http://forthenature.org/
news/775/.
⇒ Артмосферик Фестивал се проведе между 29 и 31 май в

Западна Стара планина, на вече познатото място в района на
хижа Тръстена и връх Издремец, местността Чемерник: http://
forthenature.org/gallery/159/.

Да ни пука за боклука - сметНо изкуство, 3 - 17 юни,
музей Земята и Хората. Това ще е първата по рода си в
България изложба на творби и скулптури, изработени изцяло
от рециклируеми материали. Участват 40 творци, съобщават
организаторите от фондация АртЕкоСвят: http://
forthenature.org/news/773/.
Акция „Чиста Беглика”: От 12 до 14 юни сдружение
„Байкария“ и Коалиция „За да остане природа в България”
организират акция „Чиста Беглика” за почистване на
крайбрежието на язовир Голям Беглик - община Батак,
Западни Родопи: http://forthenature.org/actions/204/.

