Детайлна хронология на гражданската кампания по запазването на дивия плаж
Иракли

Стотиците дори хиляди действия и акции предприети в защита на дивата природа на Иракли в
последните 9 години, с тяхното многообразие, конструктивност , иновативност и артистичност могат да
бъдат взети като пример, дори като наръчник по гражданска активност. Хиляди хора от цялата страна
действат съвместно, безвъзмезно и отдадено в името на кауза за бъдещето. Хронологията на дейностите е
далеч от пълна и изчерпателна поради простия факт, че хиляди хора всеки ден правят по нещо малко, за
да опазят с любов това красиво Място - Иракли.
Първите масови граждански действия са предприети в началото на 2006 с гражданска акция за
сигнализиране на институциите за започнало незаконосъобразно строителство (разрушаване на стари
постройки, сеч и заравняване на терени) Над 600 души в масирана акция подават заявление за
заинтересовани страни по случая Иракли към МОСВ в рамките на седмица.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=6
Тази акция насочена към институциите е последвана от още по-масирана кампания на хора от цялата
страна които подават апел към Министерство на околната среда и водите (МОСВ),Комисия по околната
среда и водите към Народното събрание на Р България (КОСВ към НС на РБ) и към Европейската комисия
(ЕК) за спешна защита и опазване един от последните диви плажове
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=6
След тези сигнали и „комуникации“ с институциите активните граждани обединени зад „ Да спасим
Иракли“ на 29 Април 2006 г. предприемат и първото си организирано, съвместно почистване на любимия
плаж. Използвайки и повода единомишленици от цяла България най-накрая се събират да се видят и на
живо след месеци съвместни действия в името на опазването на това прекрасно място и да се потрудят
още малко за него. http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=6
А малко след тази полезно- креативна акция на младите хора им се налага буквално да спират незаконни
строителни дейности и булдозери с телата си!
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=6
След тези активисти дейности и непрестанен граждански натиск върху всички отговорни институции
гражданска група „Да Спасим Иракли“ организира на 24 Юни и първото по рода си 24 часово събитие- 24
часа музика за Иракли. Това уникално парти не само обединява за първи път всички DJ-ски формации в
България, както и много независими творци и артисти, но и събира над 4000 хиляди подписа за защита на
дивия плаж само в рамките на един ден!
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=6
Музикално парче дело на Yoko, Zafiroff и Sensei от Bedbug Studio е създадено специално за Иракли
прозвучава за първи път на партито. Дивата местност Иракли през годините е вдъхновила множество
музиканти, визуални артисти , писатели, режисьори, сценаристи и тн. да сътворят, книги, музика, филми,
постановки и др.
Ето линкове към някой от творческите дарове на Иракли;
Слънце мое http://www.muzofox.net/mp3/yoko+sensei/
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Мерудия- 123 Иракли https://www.youtube.com/watch?v=FyV_49qbvU4
Мястото- Петър Манолов http://www.helikon.bg/books/118/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8_116732.html
Боди арт фест- http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=6
Артисти в защита на Иракли
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=28
Йън Андерсън от легендарната група Джетро Тул публично призовава за спасението на Иракли.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=7
Фотографски изложби -"Черно - Север Юг" фотографа Александър Иванов
http://www.dnevnik.bg/zelen/2010/04/12/886140_chernomorieto_otvisoko_vuv_fotografska_izlojba/
На 18 август с атрактивна акция, първите 13 000 подписа в защита на Черноморието бяха внесени в
деловодството на Народното Събрание.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=6
А в началото на септември същата година активните граждани организираха Вело поход срещу бетона- от
най северната и най-южната точка на Черноморието, като финала за двата лъча беше на Иракли с минифестивал с морска поезия, ленд-арт, пясъчни скулптури, боди -арт и акустична музика.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=6
Благодарение на постоянната гражданска активност, обоснованите научни становища и целенасочени
юридически постъпки за защита на Иракли Министъра на околната среда и водите издава безпрецедентна
заповед забраняваща строителството на територията на Иракли в рамките на една година
http://news.ibox.bg/news/id_360079712 ( в последствие тази заповед бива удължавана още 2 пъти
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=7 ) с цел да се гарантира
превантивната защита на потенциална защитена зона от Натура 2000 мрежата и да се отговори на
непрестанния обществен натиск. http://www.factor-news.net/news.php?cm=13&nid=24054
Но наглостта и неуважението към законите от страна на „инвеститора“ „ Суис пропертис“, който само
няколко месеца след заповедта на министър Джевдет Чакъров за забрана на строителството в местността
Иракли започват отново мащабни строителни дейност в района, изкарва граждани от цяла България на
протест на 14 октомври 2006г. В акцията призоваваща държавните институции да си свършат работата и
да санкционират нарушителите се включват градовете София, Варна, Пловдив и Стара Загора като това
остава като едно от първите синхронизирани излизания на граждани от страната в името на една обща
кауза. http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=17
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=18
През зимата на 2006 и ранната пролет на 2007 гражданската група поддържа активна комуникация както с
българските институции така и с Европейската комисия относно превантивната защита на Натура 2000
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мрежата, която българската държава е задължена да прилага до приемане заповедите за обявяване на
защитените зони по двете директиви.
Пролетния сезон в защита на Иракли е открит с превърналото се по късно традиционно почистване на
дивия плаж http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=6
Следващите няколко месеца са посветени от гражданите на постоянно присъствие, граждански натиск и
десетки креативни акции насочени към Министерството на околната среда и водите с призив да се
удължи заповедта на министъра за защита на мястото и забрани за строеж.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=6
И въпреки че гражданския натиск постига още една година защита на Иракли както и възстановяване на
статута на парк Странджа апетитите на строителите не секват
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=1
http://www.mediapool.bg/ekoprotest-izbuhna-sreshtu-pusnati-ot-chakarov-1000-dka-za-stroezh-v-iraklinews130876.html
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=1
Октомври 2007 гражданските групи за Иракли, Рила и Странджа организират съвместно шествие концерт
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=6&limit=9&limitstart
=18
Анализи и становища на екологични организации, документи на БАН и БФ на СУ за птичките и
тревичките в района, разследвания на медиите и др.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=38&Itemid=35
документи от сайта
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=35
2008 година продължава да е напрегната, динамична и пълна с акции за защита на Иракли. В началото на
годината Казусът "Иракли" отново е на брюкселски адрес.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=17
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=1

На локално равнище още в първия месец на годината Директорът на Регионалната инспекция по околната
среда и водите /РИОСВ/ - Бургас издава заповед за спиране на започналото строителство на ваканционно
селище "Ривърсайд вилидж" в Иракли. Инвеститор на проектът е офшорната фирма "Суис пропъртис"
ЕООД. "Мярката се налага заради незаконосъобразно издадено разрешително за строеж за обекта"
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=17
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Въпреки това обаче наглия инвеститор отново започва незаконосъобразни строителни работи. Следват
незабавни граждански действия, протест на място, репортаж и сигнализиране на държавните институции.
И независимо че строителите се опитват да отблъснат и сплашат протестиращите с тежка строителна
техника и булдозери строежа е отново запориран.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=7
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=17
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=17
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=7
Освен акциите на място гражданска група Да спасим Иракли прави и тематична акция за 14 февруари и в
столицата под надслова „Целувка за Иракли- НАЙ-МАСОВАТА ЦЕЛУВКА В ИСТОРИЯТА НА
ПРИРОДОЗАЩИТАТА И НАЙ-ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ЦЕЛУВКА В ИСТОРИЯТА НА СВ.ВАЛЕНТИН“
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1
През лятото на 2008 година община Несебър под давление на „инвеститорите- строители“ решава да
ограничи конституционно гарантираните права на българските граждани и да ограничи достъпа им до
плажа като започва да преследва хората с палатки в района на Иракли. Адвокати доброволци
представляващи гражданската група Да Спасим Иракли предприемат незабавни юридически действия и в
крайна сметка печелят емблематично дело с което се гарантира че и за вбъдеще никой няма да може да
спре хората да се наслажддават на дивите плажове!
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=7
http://agro.bg/news/article55315.html
Mеждувременно гражданска група Да Спасим Иракли продължава с креативните акции призоваващи за
опазване на природата и уважение към Земята.
На 22 Април 2008 в чест на празника на земята граждани организират акция – Да целунем Земята!
Октомври месец 2008 акция –шествие да вдигнем Шум за природата!
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=6
Декември месец съвместно с други граждански групи от Да Спасим Иракли работят активно по закона за
горите и престъпните заменки на гори и земи ( част от които пряко касаят горски и земеделски територии
в района на Иракли- Емине) и освен че сезират Европейски и Български институции за грубите нарушения,
протестират и организират акции във връзка със законодателни промени. Акция- НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА
ЕДНА ЦИНИЧНА ОЛИГАРХИЯ! ОБСАДА НА СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=6
През 2009 година Министерски съвет най-накрая издава заповед за обявяване на защитена зона за
птиците „Емине-Иракли” № РД-560/21 .08.2009
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=7
С помощта на експерти гражданска група Да Спасим Иракли и ЦДП Балкани внасят аргументирано
становище за по рестриктивен режим на заповедта касаещ строителството в района.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=35
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А октомври месец Европейската комисия изпраща на България четири писмени предупреждения,
отнасящи се за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното си
наследство едно от които касае защитена зона Иракли-Емине
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=1
Естествено не липсват и креативни,творчески и полезни акции като традиционното пролетно почистване
на местността: http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=18
На 02.07.2009 Шествие «Оставете Рила, Витоша и Иракли на мира»
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=6
Почистване 2010та http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=6
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=1
Предложение за етичен кодекс на Ираклиеца- една инициатива, която предлага 11 препоръчителни точки
за обща етика на бивакуването на Иракли.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=1
Стартиране на подписка за опзване на последните диви плажове и създаване на поддържани резервати в
двукилометровата ивица на крайбрежието.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=1
Декември месец 2010 година е организиран Ираклийски Базар и търг на брега на Коледа и в подкрепа на
Синьото Лято. http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=1
Малко по-късно през март 2011 година е организирана“ Ираклииска дискусия за развитие на
Черноморието“- Морето за Ремонт
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=1
2011 та е година забележителна и с голямата съдебна победа на гражданите срещу първия незаконен
строеж в района – Бургаския апелативен съд се произнася за неправилността на преценката за
съвместимост http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=1
По късно тази битка е затвърдена и във ВАС през юли 2012та година и строежа е окончателно премахнат
като инвеститора е задължен и да рекултивира района.
През тази година (2011) гражданите извоюват с помощта на Европейската комисия още една
задължителна рекултивация- този път на унищоженото от МРРБ корито на река Вая.Месец Април на среща
с представители на гражданските организации, в сферата на природоопазването, представителите на
Комисията по Околна среда на ЕК, увериха предствителите на Да спасим Иракли, че наказателната
процедура, отворена срещу държавата заради случая с унищожаването на коритото на река Вая в НАТУРА
2000 зоната Иракли-Емине, се следи внимателно и се очакват адекватни действия от страна на МОСВ по
рекултивацията на коритото
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=1
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Съдебните борби не намаляват гражданската акртивност и креативност на групата „ Да спасим Иракли“
През лятото на 2011г. ираклиции създават инсталация Utopia Box в центъра на столицата с цел да
провокират конструктивен диалог за най-оптималните варианти на развитие на Черноморието и страната
изобщо. http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=1
В началото на 2012 Да спасим Иракли организира експериментално, креативно, почистващо турне
„Рецепти за Свобода“ – като повода е нестандартна кулинарна книжка за гастрономи в дивото, турнето
обикаля градове с активни граждани от движението – Стара Загора, Пловдив, Варна и накрая завършва с
почистване на любимия плаж.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=1
В началото на 2013 на сцената се появява новия „инвеститор“ унищожител на Иракли и предизвиква
незабавни граждански протести. Под наслов „Долу ръцете от морето!“ на няколко поредни дни протести
излизат различни градове в страната.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=1
В отговор от МРРБ изпращат проверка , констатират множество нарушения на строителните книжа и
фактическото състояние и запорират строежа на Емона2000.
Следва обжалване на заповедта от страна на „инвеститора“, като природозащитните организации не са
допуснати като страни по делото и Бургаския съд постановява едно изключително неадекватно решение,
че МРРБ няма право да санкционира неправомерното строителство в Иракли и че това е отговорност на
най-безотговорната община в страната Несебърската!
http://www.dnevnik.bg/zelen/2015/05/03/2525265_regionalnoto_ministerstvo_si_izmi_rucete_ot_stroejite/
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=1
Последвано от незабавна акция 240 писма за иракли
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=1
Междувременно граждани и природозащитни организации инициират създаване на Парк „ Българско
Черноморие“, като Защитена територия „Българско Черноморие” трябва да е предназначена за опазване
на биологичното разнообразие, дивата природа, естествените процеси, ландшафта и пейзажа. Най-вече
тя трябва да опазва обществения ресурс и рекреационен характер, които тези територии притежават, за да
могат те да бъдат ползвани необезпокоявано от Българските граждани за природосъобразни форми на
туризъм.
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=1
и разпраща конкретни искания до отговорните инскитуции
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=1
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Протестите , законопредложенията и комуникациите с институциите не спират и традиционните
креативни акции по опазване на морето и през 2013година
Почистване 12то подред
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=1
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1
Среща и преверка на терен с представители на Европейските институции потвърди че „Разораването на
коритото на река Вая на Иракли и издигането на дига е довело до унищожението на крайречния хабитат
на района.”
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=1
И ноември месец 2013г. нови протести „ В търсене на Държавата“
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=1
От тогава и за в бъдеще почистванията, обгрижването и любовта към Иракли продължават.

Този документ е изготвен по проект "Участие за природа", изпълняван
от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично
сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Програмата за за подкрепа
на неправителствени организации в България.
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