
Рила и Натура 2000
Общоевропейската мрежа от 
защитени зони Натура 2000 
цели съчетаване на интересите 
за запазване на природните ре-
сурси и устойчиво развитие на 
местните хора при съблюдаване 
на единни правила за Европейс-
кия съюз. 

В Натура 2000 влиза цялата територия на Национален парк 
„Рила”, което гарантира допълнителна защита от Европа.

Заради инвеститорските интереси за построяване на 8 
ски курорти предложената за включване в Натура 2000 
зона Рила буфер (територията около Националния парк) 
не беше приета от Министерски съвет. Това нарушава 
европейските директиви за Натура 2000 и ще доведе до 
налагане на санкции на България.

Началото 
Първата гражданска акция за 
спиране на незаконното стро-
ителство към Седемте Рилски 
езера бе на 20 август 2007 г. От 
2005 г. гражданите и неправи-
телствените организации сле-
дят проектите за ски курорти 
над Сапарева баня, но надигнаха 
глас, когато през 2007 г. започ-
на видно и необезпокоявано да 
се строи незаконният и неодоб-
роен проект за мега ски курорт 
„Паничище - Езерата - Кабул“.

 
 
 
 
 
 
 

Досега за Рила
Гражданите съвместно с коалиция „За да остане приро-
да в България“ досега събрахме всички необходими до-
кументи, доказващи, че строителството на Паничище 

18 проекта за ски курорти в България

Рила - Супер Паничище, 
 Супер Боровец,  
 Искровете,  
 Бодрост - Картала,  
 Семково,  
 Трещеник,  
 Костенец - Белмекен,  
 Долна Баня - Ибър;  

Стара Планина - Ком,  
 Трявна,  
 Рибарица - Тетевен - 
 Вежен,  
 Узана;  

Родопи - Супер Перелик 
 (10 пъти по-голям 
 от Банско),  
 Чепеларе,  
 Велинград - Ракитово -  
 вр. Сюткя;  

Пирин - Банско,  
 Добринище,  
 Разлог. 

След застрояването на Черноморието „инвеститор-
ският интерес“ за пране на пари и бързи печалби се 
измести към планините.

Рила и ски курортите
В Национален парк „Рила” и проектозащитена зона от 
Натура 2000 Рила-буфер има планове за 8 мега ски 
курорта, от които 3 се строят незаконно. Национален 
парк „Рила” е една от най-строго защитените тери-
тории в Европа - част от Натура 2000 и от авто-
ритетната мрежа Пан Паркс. Рила приютява 1/3 от 
флората и половината от застрашените животни и 
птици, формира голяма част от водните ресурси на 
страната. Половината от софиянци пият от водите 
на Рила. Водно злато. Рила е свещена планина за много 
хора от България и света.

Мафия
Офшорни компании и чужди фондове с неясен произход 
на капитала, които не плащат данъци в страната, из-
купуват планините на България и ги приватизират под 
носа ни. Мафията взима насила хижите и ги превръща 
в хотели.

нарушава 8 български закона и 2 европейски дирек-
тиви. Информирахме и призовахме отговорните длъж-
ностни лица да спазват закона и спрат незаконното 
строителство. Организирахме 10 протестни акции на 
Паничище, над 15 протестни и информационни акции 
в София, внесохме в Европейския парламент подписка 
със 150 000 подписа, заведохме европейски депутати 
и журналисти на Рила, подготвяме жалба. Информи-
рахме стотици граждани и журналисти в 28 български 
града за незаконното строителство на Паничище. 

Нашата цел
Българският народ да се събуди и обедини за запазва-
не на Рила и природата на България.

Нашите искания
 Отговорните институции (Министър-председа-
телят, Министърът на околната среда и водите, 
Министърът на регионалното развитие и благоуст-
ройството, Окръжният прокурор на Кюстендил) да си 
свършат работата и да постановят спиране на неза-
конното строителство на ски курортите Паничище-
Езерата-Кабул, Супер Боровец и Бодрост-Картала в 
Националния парк „Рила“. 

 Управляващите да гарантират запазване на ця-
лостта на Национален парк „Рила“ от ски курорти.

 Проектозащитена зона Рила-буфер да бъде приета 
в Натура 2000 мрежата. 

 Да се гарантира спазване на закона и човешките 
права по отношение запазване на природните ресурси 
в страната. 

 Държавна политика за устойчиво развитие чрез 
алтернативен туризъм, при който приходите оста-
ват при местните хора.

Нашите методи
Ние сме за законни, но катего-
рични действия за запазване на 
цялостта на планината Рила. 
Досега сме организирали шес-
твия и протести в рамките на 
закона, блокирания на кръсто-
вища и институции, мълчаливи 
бдения, почиствания и залеся-
вания за Рила, подписка и широка информационна кам-
пания, концерти, артистични акции и др.

Граждани за Рила
„Граждани за Рила” е нефор-
мална група, която обединява 
вече над 350 граждани в 21 
български града, групи и ак-
тивисти във Франция, Герма-
ния, Канада, Холандия, Белгия 
и други страни по света. 



ЗаРила

Решението

Събуждане на българския народ чрез информиране и 
създаване на успешни практики на активно граждан-
ско поведение. Ако всеки от нас направи всичко, кое-
то зависи от него, заедно можем да спасим Рила.

Всеки един и всички заедно можем!
Има безброй начини да помогнеш за спасяването на 
Рила и природата на България – да участваш в ра-
ботна група, да събираш подписка, да информираш, 
да изпращаш позитивна енергия и мисли, да дариш 
доброволен труд, пари, стоки ... 

Имаме спешна нужда от дарения за текущи разходи 
(за брошура, информационно турне, телефонни раз-
ходи, Интернет, международна кампания, материа-
ли за акции и др.) и от дарения в натура на упот-
ребявани преносими компютри за координаторите 
на работните групи за Рила в Пловдив, Пазарджик 
и Варна.

Принципи във връзка с приемането на дарения

Не приемаме дарения, които биха компрометирали 
доброто име и накърнили престижа ни. При устано-
вяване на недопустимостта на получено дарение су-
мите ще бъдат връщани. На интернет страницата  
www.forthenature.org ще се предоставя информация за 
разходването на получените суми.

Моля, посети адреса  
http://forthenature.org/campaign/donation 
за подробно описание как да дариш за спасяването 
на Рила.

Ако желаеш активно да се включиш в работните гру-
пи на кампанията за Рила и да станеш част от „Граж-
дани за Рила”, пиши на адрес: saverila@gmail.com

www.ForTheNature.org

Кои сме ние
и какви са целите 

ни

Г Р А Ж Д А Н И

Как можеш Ти да помогнеш за 
спасяването на Рила?


