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Участие за природа 

 
 

Да спасим парк “Отдих и култура” 
 
 
 
 

 

 
 
 

арх. Станимир Шаламанов 
СНЦ “Граждански контрол – защита на животните” 
Зелени дни, 23.05.2015г., София 
 

 
 
 
 

Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във  
взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда 
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Кои сме ние? 

• СНЦ “Граждански контрол” е създадено като организация за защита на 
животните, но през 2012г. насочва усилия към  опазване на зелената градска 
среда 

 

• Превръща се в един от активните участници в зараждащото се гражданско 
движение, стремящо се да помогне за решаването на екологичните 
проблеми в Пловдив: 

 

- Неадекватно управление на зелената система на града от Община Пловдив 

- Превръщане на квартални градинки в строителни парцели 

- Опити за застрояване на защитени зони и защитени територии (Цар-
Симеонова градина, Бунарджика и др.) 

 

• Инициатор на граждански акции, протести, подател на множество жалби и 
сигнали до институциите и съдилищата 

 

 

http://www.ngogrants.bg/


Проектът "Участие за природа е финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg  

Гребен канал и р. Марица, общ изглед 
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История на гребния канал 

• Построен през 1989г. на мястото на влажна зона в района на стадион 
“Пловдив” 

 

• Дължина – 2.2 км, широчина – 120м, дълбочина – 3м. Представлява 
най-голямата база на Балканите за състезания по гребни спортове. 
През 2011г. се извършва ремонт на хангарите, съблекалните и 
трибуните на комплекса 

 

• Намира се в границите на парк “Отдих и култура”, в непосредствена 
близост до защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000” – 
“река Марица” и “Марица – Пловдив”, и до защитена територия 
“Нощувка на малък корморан” 
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Изграждане на втори гребен канал със зона 
за отдих и развлечения 

Визия на Oбщина Пловдив, приоритетни проекти за развитие 
projects.plovdiv.bg 
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Втори гребен канал или ...? 

• През 2012г. Община Пловдив изработва проект за комплексно 
застрояване на площ от 400 до 650 дка от защитените крайречни 
територии, където се предвижда изграждане също и на нова 
зоологическа градина, водни атракциони, зала за плажен волейбол, 
влек за водни ски,  4 нови паркинга за 442 МПС, продължение на 
пешеходен мост, информационен център, зелено училище, 4 нови 
спирки на градски транспорт и т.н. 

 

• Предвижда се изсичане на 3500 - 4000 дървета и увеличаване на 
разрешеното застрояване от 1% на 80 %, което ще доведе до 
унищожаване на крайбрежните местообитания и ландшафта 

 

• Изменят се действащите ОУП и ПУП на спортен комплекс “Отдих и 
култура”, тъй като проектът е недопустим по действащите планове 
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Вреди от втория гребен канал 

• 93 % от площта на инвестиционното предложение попада в защитена зона 
“Марица – Пловдив” (по Директива за птиците), 56 % - попада в защитена 
зона “Река Марица” (по Директива за местообитанията). Голяма част от 
крайбрежните гори и меандри са унищожени по времето на социализма, в 
рамките на парк “Отдих и култура” са запазени ценни крайречни 
съобщества и видове, като напр.: 
 
Бяла топола, бяла върба, прилепи, блатна костенурка, горска ушата сова, 
качулата кукувица, синигери, кълвачи и видри (защитени по ЗБР,  записани 
в Червената книга на България) 
 

• Необходимост от  допълнително коригиране и  вкопаване на речното легло, 
заплаха от нарушаване на хидрологичния баланс на реката заради ползване 
на допълнителни води количества 
 

• Увеличаване на замърсяването на въздуха, според РИОСВ – Пловдив 
допустимите прагове за замърсяване с ФПЧ постоянно се превишават. 
Европейската агенция за околна среда поставя Пловдив между петте града в 
ЕС с най-замърсен въздух 
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Порочните процедури на Община 
Пловдив 

• Обществената подкрепа за инвестиционните намерения на общината 
за измененията на ОУП и ПУП е спорна. В хода на обществените 
обсъждания по ЕО на ПУП на Гребния канал се изразяват редица 
отрицателни становища от Съюза на ландшафтните архитекти, Зелени 
Балкани, БДЗП, ПП Зелените, университетски преподаватели от АУ – 
Пловдив. Общината игнорира тези мнения 

 

• Докладите за ЕО и ОС на ПУП са с ниско качество, реалното 
въздействие върху защитени зони и територии не може да бъде 
оценено. Допуснати са нарушения на ЗООС, ЗБР,  директиви на ЕС и 
Орхуската конвенция 

 

• Изменението на ОУП на гр. Пловдив се приема без извършване на ЕО 
от РИОСВ – Пловдив, след изменение на ПУП в нарушение на ЗУТ 
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Обществено обсъждане за Втория гребен канал 
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Мнението на зелената общественост в Пловдив 
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Какво сме свършили досега? 

• Подадени са множество сигнали и искания по ЗДОИ до държавните 
институции, взето е активно участие в обществените обсъждания и са 
изразени отрицателни становища срещу ОУП и ЕО на ПУП 

 

• Почти всички административни процедури, започнати от Община 
Пловдив са във финална фаза или са завършени, има сключени 
договори с фирми за изпълнение на строителството 

 

• Застрояването на парк “Отдих и култура” е спряно временно 
единствено заради оспорването по съдебен и административен ред 
на редица актове на общината от “Граждански контрол” и “Зелени 
Балкани” 
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Съдебните дела (1) 

• Обжалване през 2014г. пред Административен съд – Пловдив на 
становището на РИОСВ – Пловдив да не се извършва ЕО на 
изменението на ОУП. Изслушани и назначени са две единични и две 
тройни съдебни експертизи. Допуснато е предварително изпълнение 
на решението, което се оспорва пред ВАС. 

 

 

• Обжалване през януари 2015г. пред Административен съд – Пловдив 
и МОСВ на положителното становище на РИОСВ – Пловдив за 
съгласуване на ЕО на изменението на ПУП от “Граждански контрол – 
защита на животните”, “Зелени Балкани”, “Сдружение за аграрни и 
екологични проекти Гео” и две физически лица. Образувани са пет 
различни дела, които до момента не са разгледани по същество. 
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Съдебните дела (2) 

 

• Обжалване през март 2015г. пред Административен съд – Пловдив на 
решението на Общински съвет – Пловдив да се измени ОУП, така че 
позволи застрояването на парк “Отдих и култура”. Решението е взето с 
по-малък от законовоизискуемия брой общински съветници. 

 

 

• При издаване на строително разрешение от Община Пловдив за 
изграждане на зоопарк на територията на горите край Гребния канал 
(независимо от висящите дела за ПУП и ОУП) ще се ползват 
ползволените от закона средства: оспорване пред началника на 
РДНСК - Пловдив  
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Последно развитие по делата 

 

• С определение № 5512/14.05.2015г. ВАС определя, че жалбата на 
сдружение “Граждански контрол – защита на животните” против 
становището на РИОСВ – Пловдив по ЕО на Дублиращия гребен 
канал следва да се разглежда по същество.  

 

• Определението на ВАС за момента спира възможността за 
започване на строителството и изсичане на крайбрежните гори. В 
хода на производството могат да се разглеждат екологични и 
технически експертизи, които да докажат вредните въздействия от 
планираните дейности. 
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Начин на действие на сдружението 

• За писане на жалби и водене на дела се ползват както доброволци – 
юристи, така и услугите на външен адвокат. Дължимите средства за 
държавни такси, съдебни експертизи и адвокатски хонорари се 
събират целево от неформална гражданска група, която подкрепя 
действията на сдружението 

 

• Търси се съдействие и координация  на локално ниво с НПО (Зелени 
Балкани, БДЗП и др.), политически партии (Зелените), браншови 
организации, представители на обществеността и академичните 
среди 

 

• Ползват се контакти с местни печатни и електронни медии, които са 
готови да публикуват мнения и позиции, различни от тези на Община 
Пловдив и РИОСВ – Пловдив (крайно ограничени възможности) 
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Планове за действие (1) 

• Продължаване на съдебните производства до окончателно решаване 
на споровете. Намиране на допълнителни юристи, които са готови да 
защитават  парк “Отдих и култура” и зелената система на гр. Пловдив 
pro bono. 

 

• Финансиране на необходимите съдебни експертизи и адвокатски 
възнаграждения за максимално увеличаване на шансовете за 
благоприятен изход на съдебните дела. 

 

• Създаване на медиен дебат: изготвяне на прессъобщения, създаване 
и поддръжка на блог или уебсайт, свързване с национални медии за 
обективно отразяване на позицията на гражданското общество. 
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Планове за действие (2) 

• Създаване на информационни материали (плакати, брошури, 
листовки и др.), които да се ползват и разпространяват на събития, 
свързани с бъдещето на парк “Отдих и култура” и Дублиращия гребен 
канал” 

 

• Провеждане на акция на територията на парка с цел запознаване на 
гражданите с проблема и информиране за последствията от 
изсичането на крайбрежните гори 

 

• Разширяване на сътрудничеството с НПО и браншови организации, 
привличане на нови доброволци от учениците и студентите в града (и 
не само) 
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Благодаря за вниманието! 

 
Не се колебайте да се свържете с нас за мнения, препоръки и  

предложения за сътрудничество  

 

 

инж. Георги Сербезов: georgi.serbezov@abv.bg 

арх. Станимир Шаламанов: stnmr@abv.bg 

Георги Велев: velev.georgi@gmail.com 
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Тази презентация е изготвена за представяне на кампанията „Да спасим парк 
„Отдих и култура“, град Пловдив“ в рамките на конкурс за гражданска активност 
„Участие за природа“ по време на Зелени дни 2015. Конкурсът е организиран с 
финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска 
фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ 
и мрежа за гражданско действие „Блулинк“. Магазини за специализирана 
планинска екипировка „Стената” и фондация „Помощ за благотворителността в 
България” осигуряват част от наградния фонд в конкурса. Медийни партньори са: 
Биволъ, Кафене.бг, сп. 360, U-report  
 
 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи отСНЦ “Граждански 
контрол – защита на животните” и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.  
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