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До 
 
Министерски съвет на  Р България 
Народното събрание 
Главния прокурор на Р България 

   
 
Относно: Петиция на кампанията „За да остане природа в България” и Апел за спасяване на 
българското Черноморие  
 
София, 22.01.2007 
 
 
Уважаеми господа, 
 
Запазената и разнообразна природа е най-големия капитал на България, с който тя обогатява 
Европейския съюз. Природата има не само рекреативна и естетическа стойност, но е и 
незаменима основа за човешкия живот, тъй като освен всичко друго гарантира чистия въздух, 
питейната вода и човешкото здраве. 
 
През последните няколко години най-ценните и красиви части от природата в България са 
подложени на постепенно унищожаване. Защитените територии – национални и природни 
паркове, резервати и защитени местности - и проектозащитените зони от мрежата Натура 2000 
се увреждат чрез застрояване, изсичане или пресушаване. Примерите за драстично 
нарушаване на природозащитното законодателството са многобройни и ние многократно сме 
ги представяли на Вашето внимание.  
 
През есента на 2006 г. коалиция от неправителствени организации и граждански групи1 
стартираха широките обществени кампании «За да остане природа в България» и за опазване 

 
1 Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество 
за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация 
“Биоразнообразие”, Гражданска група „Да спасим Иракли”, Информационния и учебен център по екология, 
ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение 
“Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, 
СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, WWF 
Дунавско–Карпатска програма България. 
 



на българското Черноморие. Техният призив беше насочен към представители на 
законодателната, изпълнителната и съдебна държавна власт2, с искане да предприемат всички 
действия и решения за запазване на българската природа и гарантиране спазването на 
Конституцията. Според основния закон на Републиката, България осигурява опазването на 
околната среда и поддържането и разнообразието на живата природа. 
 
От август 2006 г. до сега близо 30 200 граждани от 350 населени места в България и по света, 
в електронен и в печатен вид, се присъединиха към петицията на „За да остане природа в 
България” с конкретните искания до институциите.  Наред с това, 18 750 души подкрепиха 
подписката за опазване на българското Черноморие.  
 
Една голяма част от петициите «За да остане природа в България» бяха изпратени до Вас по 
електорнен път с искане всички обърнали се към Вас граждани да бъдат информирани за 
предприетите от Вас действия до 30 ноември 2006 г. До момента такава информация не беше 
подготвена и представена на българската общественост. 
 
С настоящото писмо внасяме още веднъж текстовете на двете подписки (включени като 
приложение), както и събраните до момента 48 950 подписа към тях. Надяваме се да 
предприемете необходимите действия, за да защитите обществения интерес, да гарантирате 
спазването на българските и европейските закони, както и да покажете, че в България има 
демократична практика на зачитане на гражданското общество и неговото мнение.   
 
 
С уважение:  
 
 
Веселина Кавръкова 
Програмен ръководител, WWF Дунавско-Карпатска програма България 
ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3, 1421 София, тел./факс 964 05 45, kavrakova@wwfdcp.bg    
 
От името на коалицията «За да остане природа в България»: Асоциация на парковете в 
България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на 
птиците, Българско дружество по фитоценология – 2001, Българска фондация 
“Биоразнообразие”, Информационен и учебен център по екология, Национално движение 
“Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение 
„За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен 
Фонд”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, WWF Дунавско–Карпатска програма 
България. 
 
 
 
       
 
 
  

                                                 
2 Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството 
на земеделието и горите, Народното събрание, Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, Главния прокурор 
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