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Ygaxaerua focnoxo Mraracrrp ,

Monn Ha ocHoBaH ue '-an.L7 BbB Bpb3xa c un,26, 
"n.r ur3axoua 3a ona3BaHe Ha oKo.nHara

cpeAa B'bB Bpb3Ka cun, 4, ui,n. 6, un. 17 n,an.24 sr 3axoua 3a AOCrbn 40 06qecreeua ruQoo;;;;;
/ 3Aou /,' Aa H h n peAocra B hre cae4Hara io6u4ecrBeHa r neoprua 4nn :

vcraHoeeHh nh ca or MocB. ra noAqhHeHhre fi Tephrop,arHh crpyKryph
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III4CMEHA CIIPABKA

flo rasr.rreHr.re 3a Aocrbrr Ao o6rqecrneua lrn{opMarluq nx. J\b 3IOI,I|-10 or 13.03.2014.r. na

MOCB

lloco'renoro B 3a{BJIeHI,Iero HaABr,rlIaBaHe e ycranoBeuo npu reoAe3I4.recKo 3acHeMane,
I'I3BbpIxeHo npo3 2010 r. Ha4nranranauero lr HapyueHr{sra flpra rrcrpaxAaue Ha
csopbx{eHkLara, rlocoqeHll B 3a.rrBJreHr4ero ca r.r3BbprrreHr{ rrpe3 [epr4oaa2002-2007 r. B rasu
Bpb3Ka Bra yBeAoMsBaMe, rre Kr'M HaCTOStqUS MOMeHT He CA O6pa-:ynanu
aAMI'IHIACTpaTI,IBHOHaKa3aTeJTHH npoH3BOACTBa, [OpanI,I r,r3TeKBJr AaBHOCTeH CpOK IIO CMprCsIa
Ha r{Jr. 34 ot 3ar<ona 3a aAMHH}rCTparrrBHr4Te Hapymeqr4fl.LrHaKa3A:F.Vrfl.,
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    /вх.№ Ж-220/29.07.2014 г./     

 
ЖАЛБА 

 
 

От: Александър Димитров Дунчев и Любомир Радков Костадинов  
Адрес за кореспонденция: ВВФ-България, София 1000, ул. Иван Вазов 38, ет. 2, ап. 3-4 
 
Срещу: неспазване на Решение по ОВОС №57-13/31.07.2001 г. на МОСВ 
 
Уважаеми Господин Министър,  
 
Обръщам се към Вас по повод дело №1732/2014 на ВАС с жалба срещу неспазване на 
Решение по ОВОС №57-13/31.07.2001 г. на МОСВ, с което е съгласуван ТУП на ски-зона с 
център гр. Банско в Национален парк "Пирин". 
 
Съгласно данните налични в доклада на фирма Топ-Гео по възлагане на МОСВ за геодезично 
заснемане на ползваните в ски-зона Банско площи1 и съгласно резултатите от проверка на 
МОСВ в писмо изх. №С-46/19.08.2013 г. става ясно, че: 
 
- ски-писти "Шилигарник - 2" (писта №10) и "Стражите" (писта №12), ски-писта "Платото - 1" 
са изградени и се ползват към настоящия момент без разрешително за строеж по ЗУТ, без 
решение по глава шест от ЗООС и без да са предвидени в ТУП, ПУ на НП Пирин и съответно 
Решение по ОВОС №57-13/31.07.2001 г. на МОСВ; 
 
- ски-пистите Банско (№1), Бъндерица (№2), Балканиада (№4), Шилигарник 1 (№ 5), Юлен 
(№8), Томба (№9), Платото 2 (№11), Чалин валог 1 (№15) са изградени и се ползват към 
настоящия момент без разрешително за строеж по ЗУТ, без решение по глава шест от ЗООС 
и без да са спазени изискванията за ширина и минимални изкопни дейности в Решение по 
ОВОС №57-13/31.07.2013 г. на МОСВ (например, изискването за ширината на пистата м. 
Бъндеришка поляна - Тодорка да не бъде повече от 30 м, а ширината на просеката за лифта не 
повече от 6 м е нарушено като ширината на пистата е от 60 до 100 м, моделирани са над 100 
000 кв. м. и 35 000 куб. м). 

                                                 
1 http://forthenature.org/upload/documents/2011/08/Doklad%20zamervane%20plosht%20ski-zona%20Bansko_Top_Geo_MOSV.pdf 
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В резултат на това е установено от МОСВ, че площта на ски-зона Банско надхвърля с близо 
45 ха (т.е. 50 %) разрешената концесионна площ на ски-зоната. На практика прекомерното 
обезлесяване на територията на ски-зоната не е допустимо съгласно Решение по ОВОС №57-
13/31.07.2001 г. на МОСВ и е известно, че обезлесените участъци намаляват водоохранните и 
водозащитни функции на горите в ски-зоната, в резултат на което е налице потенциална 
опасност от наводнения и свлачища, каквито бяха наблюдавани през 20102 г. Освен това, 
прекомерното обезлесяване продължава да е причина за фрагментация на горските 
местообитания, както и за нарушаване на една от основните стойности на обекта на 
световното наследство Пирин - естествения ландшафт на планината. 
 
Във връзка с горното се обръщаме към Вас с искане за налагане на превантивни 
административни мерки, а именно спиране на незаконното ползване на горепосочените 
ски-писти на основание чл. 158 от ЗООС и чл. 122, ал.1 от ЗБР с цел създаване на 
условия за възстановяване на унищожената горско-дървесна растителност, 
водозащитните й функции и автентичния ландшафт на планината. 
 

Молим да ни информирате за предприетите от Вас мерки.  
 

 С Уважение, 
 
    
   / инж. Ал. Дунчев/   /Л. Костадинов/ 
    експерт по горите    правен експерт 
   към WWF-България   към WWF-България 

 
 

                                                 
2 http://www.vesti.bg/novini/poroi-navodniha-bansko-shtetite-sa-za-milioni-2984011 
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