
Рила крю – вътрешен бюлетин, 3-9 ноември 2008 г. 

Здравейте приятели, 
 
Ако се чудите каква е идеята и целта на този седмичен информационен бюлетин, сега ще 
ви обясня. Установихме, че много често дори и активните хора в Рила крю не са 
достатъчно информирани за това какво се случва в Коалицията, какво се случва в 
Зелените, какво става по другите проблемни места в българската природа – Витоша, 
Иракли, Калиакра и т.н. Също така, често от отделни Граждани за Рила се извършват 
дейности, за които не се пише по Рила крю. Много често тази неинформираност води до 
невъзможност за вземане на решения и поемане на отговорност, макар и хората да имат 
принципно желание за това. Така че на срещата на Узана решихме, че може би ще е добре да 
пробваме всяка седмица да разпращаме вътрешен бюлетин, който ще съдържа обобщена на 
едно място информация за всичко по-интересно от предходната седмица. 
 
 

От Екофемили (3-9 ноември 2008) – мейлинг листата на 
Коалиция „За да остане природа” 

 
√ На 3 ноември станаха ясни победителите в конкурса за най-добър уейбсайт БГ Сайт 

2008, където Коалицията участва със сайта ForTheNature.org. Спечелихме второ място в 
категорията „Кауза, събитие, общност”, като на първо място по гласове на публиката се нареди 
онлайн форум за цветя. Самата церемония по награждаването беше малко странна и всичко 
изглеждаше леко нагласено. В нашата категория наградата връчи шефът на Майкрософт за 
България Огнян Киряков. След изказването на администратора ни Оми при получаването на 
наградата, че нашата кауза е запазването на Рила, Иракли и българската природа, Киряков 
побърза да каже, че социална кауза е да си купиш Виста☺ 

√ На 4 ноември в офиса на Българска асоциация за алтернативен туризъм се проведе 
среща между Коалицията и партия Зелените, чиято цел беше да се започне диалог и 
принципно изясняване на отношенията и взаимодействието между тези две структури. Данчето 
вече изпрати протокол от тази среща, тук само ще резюмирам с две изречения най-важното. 
Приема се следният „Механизъм за взаимодействие:  

Зелените --> Коалицията: изпраща се писмо до Данчето като координатор на Коалицията, тя 
препраща писмото по листата на Коалицията и там се взима решение по установените 
правила* 

За всяко едно конкретно действие се взима конкретно решение – чрез мейлинг листа и 
чрез срещи между представители на Коалицията и Зелените (жив контакт). Коалицията не 
подкрепя политическата партия като име, а конкретните решения/действия/становища, 
предприети от ПП. В случай на съгласие за подкрепа на конкретни действия или общи действия 
по мейлинг листите на Коалицията не излиза просто съвместен призив, а аргументирано 
становище защо Коалицията подкрепя дадено действие на дадена политическа сила.  

Коалицията --> Зелените: когато ние търсим подкрепа от Зелените, пишем до член на 
Изпълнителния съвет на Зелените (членовете ги има тук: 
http://www.bulgariangreens.org/index.php?page=head) и те взимат решение дали да ни подкрепят. 

√ Може би ще стартира партньорство между Червената къща и Коалицията за цикъл 
публични лекции „Европа минава на зелено”. Това ще се случи догодина, като Коалицията ще е 
партньор с гостуващи лектори, а лекциите са всеки месец от януари до декември. Основните 
лектори са французи (като например фотографът Ян Артрюс Бертран, съпредседателят на 
групата на Зелените в Европейския парламент Даниел Кон-Бендит, бившият министър на 
околната среда на Франция Корин Льопаж и др.), а сред темите са: Промяната на климата – 
глобална заплаха!, Зелен ли е Европейският съюз?, Още дълго ли ще се радваме на 
водата?, Атомната енергия – енергия на бъдещето?, Колко тежи околната среда във 
фирмената отговорност? и т.н. 
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√ На 5 ноември БДЗП проведе пресконференция за Калиакра и Натура 2000, представила 
тревожната статистика за разрушителния модел на развитие в Натура 2000 защитена зона 
„Калиакра”. От 2003 г. до април 2008 г. за територията на защитена зона Калиакра са внесени 
460 инвестиционни предложения, от които 364 са одобрени след присъединяването на 
България към Европейския съюз. Инвестиционните предложения включват изграждане на 212 
ветрогенераторни турбини, 381 вилни селища, хотели или отделни къщи, 1 кариера, 1 
мотописта, 2 голф-игрища и т.н. Или с други думи над 40% от територията на Калиакра и ще 
бъда унищожена безвъзвратно. Най-малко 109 инвестиционни предложения са одобрени без 
процедура за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), от които – 92 одобрени 
след 2007 г. Калиакра е разположена на най-интензивния прелетен път на птиците в Европа. 
Само за един сезон оттам прелитат над 100 000 бели щъркели, над 3000 пеликани и около 10 
000 грабливи птици. Над 20% от тези птици (над 42 000 индивида) прелитат на височина под 
150 метра, което ги излага на директен сблъсък с ветрогенераторните турбини. Степите и 
земеделските земи на Калиакра са предпочитано място за нощувка и хранене от белите 
щъркели, зимуващите гъски и световно-застрашените червеногуши гъски. 
 

√ На 6 ноември беше изпратено благодарствено писмо от името на Коалицията до всички 
членове на мисията на Европейския парламент в България. Очакваме с нетърпение доклада на 
мисията за видяното в страната ни. 
 

√ Престижният вестник International Herald Tribune подготвя нова статия, посветена на 
Супер Паничище и други случаи на незаконно строителство в България. 
 

√ Сайтът на Държавна агенция по горите съобщава: Със заповед № 1893 от 7 ноември 
2008 г. е извършена замяна на 1,000 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна 
държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство –Благоевград, с площ от 
горския фонд в размер на 3,500 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват 
на дейност на Държавно горско стопанство – Благоевград.    
Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, 
регламентиращи тази дейност, като максимално е защитен държавния интерес, предвид 
следните обстоятелства:    
1.Предлагат се с 2,500 дка площ повече от тази на ДГФ и собствеността на държавата ще се 
увеличи.  
2.Площта на високостъблените гори ще се увеличи с 2,500 дка.    
Дирекция ”Информационни дейности” 
Дата на обявата: 07.11.2008 г. 
   
 

От Рила крю (3-9 ноември 2008) 
 

√ Както сигурно разбрахте, лифтът на Паничище го гласят за официално откриване на 6 
декември. Междувременно в момента тече поредният „голям” ремонт на хижа Рилски езера 
(Новата хижа), а нещастните майстори дори няма кафе къде да си поръчат и ходят до Старата 
хижа да търсят кафе и пиячка☺ 
 

√ Изпратена беше статия за поредния брой на вестника на Общество Бяло братство 
„Братски живот”. В нея намериха място развитията от последния месец – шествията на 7 
октомври,  големия успех с пристигането на евродепутатите в България и откриването на 
новата фотоизложба на Александър Иванов (авторът на България-3600). Вестник „Братски 
живот” е един от най-важните канали, по които голяма част от твърдо симпатизиращите и 
подкрепящи кампанията хора от Бялото братство се информират какво се случва в кампанията. 
 

√ Най-хубавата новина от последната седмица за кампанията за Рила е, че „За Земята” 
спечели проект за 8000 евро от швейцарската фондация Terre Humaine, който ще е насочен 
изцяло към кампанията – информационни срещи и редовен контакт и повишаване на 
капацитета на гражданските групи по градове. Изпълнението на проекта трябва да започне през 
януари и да продължи цялата 2009 г. В момента подготвяме подписването на споразумение с 
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фондацията. Възможно е при съгласие на донора да започнем проекта и по-рано, още през 
декември тази година. 
 

√ От Еко Рила-Самоков ни изпратиха ревизирания бизнес план (или по-скоро анонс на 
ревизиран бизнес план, както се оказа след като го прегледах) на курорта Супер Боровец, 
изготвен от KPMG. Прави впечатление стремежът Супер Боровец да се представи като по-
зелен курорт в сравнение със своите конкуренти. „Устойчивостта силно ще отличава Супер 
Боровец от конкуренцията с безупречната си околна среда, прозрачност и законово 
съответствие”, твърдят авторите на бизнес плана. Явно, че се опитват да яхнат зелената 
вълна☺ В анализа на MMD Bulgaria, които пък явно им правят ПР-а, ние сме наречени „крайни 
природозащитници, които са против какъвто и да било вид развитие”, като явно е внушението, 
че не сме нищо повече от маргинален обществен елемент. Иначе осъзнаването, че е 
необходимо цялостно планиране при изграждането на каквото и да било, го приветстваме, 
защо ли обаче се съмнявам, че тези думи ще се превърнат в дела...особено що се отнася до 
ограничаване на ламтежа за нови хотели и смогването с изграждане на нова инфраструктура 
да ги поеме. 
 

√ Излезе първият брой на триезичния бюлетин Rila News, създаден в сътрудничество 
между Асоциация Франция-Рила и Коалицията „За да остане природа” с подкрепата на 
фондация „Terre Humaine”. Знаете къде да намерите документа: http://forthenature.org/news/529.  
 
 

Други събития 
 

√ Открита беше новата изложба на казанлъшкия фотограф Александър Иванов. 
Партньори в изложбата официално са и Коалицията и Граждани за Рила. Подпомогнахме 
медийното разгласяване с прес съобщение, пуснато от името на Коалицията, а освен това 
четирима представители на Граждани за Рила (Мишо, Цвета, Вера и Маги) и един на 
Коалицията (Тома Белев) присъстваха на откриването в Казанлък на 5 ноември. Символично 
подарихме на Александър малък подарък от името на Граждани за Рила. Предстои 
пристигането на изложбата в София, не е ясно още кога, тъй като в момента се търси 
подходяща достатъчно голяма изложбена зала. 
 
 

Развитие по други случаи 
 

√ Гигантско застрояване предвижда новият ОУП на Созопол. Двете зони по хабитатите от 
двете страни на града се застрояват равномерно с плътност от 20 до 30%, изцяло се 
компрометира първичният ландшафт. Масово изсичане на гори, минимум 40-50% от площта на 
горските хабитати в зоните по Натура 2000. Предвиждат се също строителства на две голф 
игрища и едно летище?! Обърнете внимание какво ще стане около блатото Алепу и горите и 
пясъчните дюни между Черноморец и Созопол. Броят на предвидените сгради, според проекта, 
не отстъпва на общия брой на сградите в курорта Слънчев бряг. Общинският съветник Христо 
Бърдуков от Зелената партия - бивш репортер от "Господари на ефира" е внесъл възражение, 
след което е направен опит да му бъде запалена къщата. 
 

√ Роди се ново отроче в политическото пространство – т.нар. предизборна коалиция 
„Напред” – ВМРО, Лидер и Земеделски народен съюз. Всичко това с благословията на Христо 
Ковачки, разбира се. Повече може да прочетете тук: http://www.idealist.bg/blog/?p=447.  
 
 

Предстоящо 
 

√ На 11 ноември от 16.20 до 18.00 ч. в НБУ (409 стая, I корпус) предстои следващата 
инициатива на проекта „Място за бъдеще”, на тема: „Младите в Зеленото движение”. Ще си 
поговорим защо хората от шествията нямат достатъчно гражданска култура (например не знаят 
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как да подадат сигнал за нарушение или къде се намира общината), а тези, които знаят, не 
участват в събитията и как можем да променим това. Освен Граждани за Рила поканени да 
участват са „Да спасим Иракли”, „Велоеволюция”, Човешката библиотека и др. 
 

√ На 12 ноември от 17.30 до 19.30 ч. ще се проведе среща на Коалицията в офиса на 
БААТ. Поканени да присъстват са желаещите Граждани за Рила, часът е сравнително удобен 
за работещите на традиционно работно време. Засега предложеният дневен ред включва:  

1. Спешни действия за Витоша – изясняване на стратегията и поемане на конкретни 
задачи (моля WWF, АПБ и всички да си помислят за конкретни идеи, които да обсъдим 
на срещата, както и да направим предварително табличка със задачки за обсъждане и 
поемане) 

2. Спешни действия за Иракли – изясняване на стратегията и поемане на конкретни 
задачи (за табличка: Надя, Данче, Тома, Ендрю) 

3. ОПОС – да дискутираме действия срещу опитите за финансово унищожаване на НПО 
4. Място за бъдеще – предствяне на проекта на Щастливеца и обсъждане на начините, по 

които той може да ни бъде полезен (изпратени са от Петър предварителни идеи) 
5. Подобряване на комуникацията в самата Коалиция – Мишо има предложения 
6. Текущи 

 


