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Изх. 92/19.10.2007 г.				ДО 
ДИРЕКТОРА НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА"

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

РПУ-ДУПНИЦА

МЕДИИ


 Сигнал за движение на моторни превозни средства на територията на Нацаионален парк "Рила" по пътища х. Пионерска - х. Рилски езера и път "Мусаленска пътека"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

	С настоящия сигнал от името на коалицията "За да отане природа в България", от която нашата организация е част, искаме да Ви уведомим, че на територията на Национален парк "Рила" по път  х.Пионерска-х. Рилски езера се предвижват голям брой и често моторни превозни средства, вкл. на тежки машини и бетоновози. Пътят е широчина между 7 и 10 м, като се наблюдават значителни натрупвания на земна маса встрани на пътя, почвената покривка е силно увредена, при дъжд се стичат обилни водни маси, като цяло състоянието на пътя е много лошо. 
	
	Движението на МПС и тежки машини затруднява движението на пешеходни туристи към хижа Рилски езера и хижа Седемте Рилски езера, освен това превинаващите понякога с висока скорост МПС създават опасност за живота и здравето им.
	
	Върху табелата "Забранено движението на моторни превозни средства", поставена на входа на парка е заличена с бяла боя думата "забранено".
	
	С настоящия сигнал ви уведомяваме за движение на моторни превозни средства, вкл. камиони по "евакуационен път" "Мусаленска пътека".  Движението на МПС и особено на камиони по същия начин създава опасност за пешеходните туристи. На терен (при навлизане на територията на Националния парк) са констатирани забранителна табела и бариера, същата - отворена. Данните на терен показват сериозно увреждане на пътя и територията на Национален парк Рила.
	Данните на терен и при двата пътя показват сериозно увреждане на защитената територия - Национален парк "Рила" и защитена зона по птиците и хабитатите Рила, с което има данни за извършване на престъпление по чл.248 в от НК.
	
	Настояваме да се предприемат спешни действия за прекратяване на закононарушенията и търсене на отговорност, вкл. административнa и наказателна, от отговорните лица.

Благодаря предварително за съдействието.

				




				С уважение:
							Цвета Христова
								/член на УС на 
ЕС “За Земята”/

