
 

 
 

Изх. № на БФБ: 54/13.07.2010г. 
 

До Районна прокуратура Разлог 
 

Копие до Върховна административна 
прокуратура 
Копие до ВАС  

Копие до МОСВ 

Копие до ДНП Пирин 

 
 

Относно:  Незаконни сечи при изграждането на нов лифт в ски-зона Банско в 
Национален парк «Пирин».  
 

Уважаеми Госпожи и Господа Прокурори, 
 

Изпращаме Ви по компетентност спешен сигнал от доброволци на коалиция 
„За да остане природа в България”, които на 12 юли 2010 г. са били свидетели на 
течащи в момента незаконни сечи, свързани с разширяване на просеката на 
съществуващ четириседалков лифт от м. Бъндеришка поляна до м. Коларски път в 
ски зона Банско в Национален парк „Пирин”.  
 

Доколкото ни е известно незаконните сечи са свързани с реализирането на 
инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX 
от м. Бъндеришка поляна до м. Коларски път с нов седалков 6 CDL, зона Бъндерица, 
ски зона с център Банско” с възложител „Юлен” АД – гр. София. ИП е съгласувано 
от МОСВ с решение №25-ПР от 24 юни 2010 г. (Прил. 1). Сечите се явяват 
незаконни, тъй като съгласно това решение на компетентния орган изграждането на 
лифта е разрешено в рамките на съществуващата просека и без изсичането на нови 
дървета. 

 
От предоставения в коалицията снимков материал от доброволците 

(http://forthenature.org/gallery/289 ) става ясно, че са отсечени екземпляри от 
дървесния вид обикновен смърч (Picea abies), който вид характеризира природното 
местообитание от Прил. 1 на ЗБР с код 9410 “Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)”, което е обект на опазване в 
защитена зона „Пирин” BG0000209 съгласно чл. 6 (1) т.1 от ЗБР

1
. 

 
 

                                                 
1
 Чл. 6, ал. 1, т.1. Защитени зони се обявяват за опазване на типовете природни местообитания по Директива 

92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение 
№ 1 
 



В допълнение бихме искали да отбележим, че Решение №25-ПР/2010 г. на 
МОСВ (вх.№ Ж-249/07.07.2010 г.на МОСВ,), както и включеното в него 
разпореждане по чл. 60 от АПК (вх.№10733/30.06.2010 г. на ВАС), са обжалвани 

в срок от организации участващи в коалиция „За да остане природа в 

България” пред Върховния административен съд, и по двете жалби се очаква 
решение на ВАС. 

 
Във връзка със сигнала, моля да установите наличието на престъпления по 

чл. 235 и чл. 278в от НК във връзка с отсичането на дървета без редовно писмено 
позволително, увреждането на Национален парк „Пирин”/защитена зона „Пирин” и 
съответно увреждането на защитено природно местообитание по Натура 2000 

“Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс. (Vaccinio-Piceetea)” от 
Прил. 1 на ЗБР. Моля да установите извършителите на потенциалното 
престъпление. 

 
Приложения:  

1. Решение №25-ПР/2010 г. 
2. Скица с местоположението на лифта и незаконните сечи 

 
 
За повече информация:  
Българска фондация Биоразнообразие, жк Банишора бл.54, вх.Д, ап.86, 
гр.София 1233, тел./факс:02/ 9316183 
 
 
С уважение, 

 
   Петко Цветков, Координатор 

Българска фондация Биоразнообразие 
 
 
 
 
 
 

  
Коалицията „За да остане природа в България” е основана от 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”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, 

Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на 

СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, 

сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 

организации. 

 

 

 

 
 


