Витоша в опасност
Най-старият природен парк на Балканите
може да се превърне в голяма ски зона
В Природен парк Витоша се планира нова, по-голяма ски
зона. Информацията за нея е оскъдна, но инвеститорът
последователно работи за осъществяването й.
Какво представлява Природен парк Витоша
Витоша е природен парк от 1934 г. - най-старият на Балканите.
Планината не е градски парк, а природен парк – защитена природна
територия. Той опазва повече растения, отколкото могат да се срещнат
в цяла Холандия или Великобритания. На Витоша се срещат над 200
вида птици и едри бозайници като елен, мечка, вълк. Най-известният
символ на Витоша са каменните реки, известни като морени.
Природен парк Витоша има План за управление, както всяка голяма
защитена природна територия в България. Той се приема от
Министерски съвет след продължителни научни и
обществениобсъждания и в този случай е в сила до 2014 г.
Според плана строителството на нови ски писти и лифтове е забранено,
но е позволено да се заменят старите съоръжения с нови. Ако това
стане, възможностите за ски ще се подобрят.
Всички ски съоръжения са собственост на офшорната фирма „Витоша
ски” АД. Пистите и местата за каране на ски са изцяло в държавни гори
и за ползванети им се дължи такса.
Кои са „Витоша ски” АД
„Витоша ски” АД е собственост на офшорна компания. Един от
директорите й е член на управителния съвет на „Юлен” АД - фирмата
концесионер на ски зона Банско, чийто най-голям акционер е също
офшорна компания. „Витоша ски” и „Юлен” са свързани фирми.

•
Изцяло в държавни гори e.
•
Площта на ски пистите ще бъде увеличена 7 пъти спрямо сега,
като ще бъде изсечена гора с обща площ колкото 30 футболни игрища.
•
Ски зоната ще се обслужва от 18 влека и лифта.
•
Ще се изгради долна станция на нова кабинкова линия на
мястото на читалището в кв. Драгалевци
•
Ще се изгради язовир за вода за изкуствен сняг с обем колкото
35 олимпийски басейна.
•
До вододайна зона ще се произвежда изкуствен сняг, за което се
използват и химикали.
•
Държавата позволява на офшорна фирма с неясни капитали да
управлява публична държавна собственост, каквато е земята под
Алеко.
•
Новата по-голяма ски зона нарушава българското
законодателство.
И това не е всичко
През 2008 г. „Витоша ски” получи разрешение да отреже горната част
на 19 камъка над Алеко. Вместо това тя прокопа без разрешение цял
нов ски път над междинната станция на лифта „Витошко лале”.
След прокопаването на новия ски път „Витоша ски” извади с булдозери
над 400 камъка от писта „Витошко лале” и ги натрупа от двете страни
на пистата. Отново без разрешение и с опасност за скиорите.
Държавата констатира нарушението, но не предприе нищо повече.
Какво искаме
•
Искаме „Витоша ски” да замени старите ски лифтове с нови,
което й е позволено.
•
Държавата трябва да прекрати процедурите, свързани с проекта
за нова голяма ски зона „Алеко” на „Витоша ски” АД.
Какво може да направите
Гражданите на София могат да участват в решаването на съдбата на
Витоша. Запознайте се с подробности на:
http://forthenature.org/cases/28/ .
Подпишете се под петицията в защита на Природен парк Витоша на
http://forthenature.org/petitions/7
Листовката е отпечатана с подкрепата на:

Какво предвижда проектът за нова, голяма ски зона Алеко
Информация таза проекта умишлено се крие, но въпреки това е ясно,
че:
•
Площта й е 10 хил. декара.

Ще допуснем ли
унищожаването на
Природен парк Витоша

Сателитна снимка на ски зона Банско в сърцето на Национален парк
Пирин

През есента на 2008 г. на Витоша за първи път влязоха булдозери, които
разрушиха морените над Алеко. Ще позволим ли планината да бъде
„облагородена” с нова по-голяма ски зона.
Няма нищо лошо да се карат ски, стига съоръженията да бъдат изградени
законно, а природата да бъде запазена.

„

В коалицията „За да остане природа в България” участват Асоциация на
парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм,
Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по
фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”,
Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”,
Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за
дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа
назаем”, Сдружение „Еко мрамор”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение
„Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл.
Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска
група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”, сдружение “Еко Рила” –
Самоков, Българска федерация по катерене и алпинизъм и WWF
Дунавско–Карпатска програма България. Кампанията е подкрепена от
над 30 организации.
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