
 

 
 

 
 

НАТУРА 2000: ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО... 
 

Дали окончателното решение ще предотврати санкциите и ще защити 
природата ни?  

Под мотото „В нашата държава – всичко наопаки” гражданите ще бъдат 
символично облечени наобратно – жените като мъже, мъжете като жени  

 
Мащабно гражданско присъствие в подкрепа на приемане на пълния 

обхват зони по Натура 2000 ще се проведе пред Министерски съвет в 
четвъртък, 22 ноември от 9.30 ч. на площад Независимост. Точно година по-
рано на 21 ноември и 22 декември се състояха първите два митинга за еко-
мрежата.  

 
Оттогава държавата ни е дала няколко основания за започване на 

наказателна процедура: забавяне предаването на списъка със зоните, 
абсолютна липса на превантивна защита преди окончателното им обявяване и 
непълен обхват на мрежата.  

 
Гражданите искат да подкрепят решение на Кабинета в посока приемане 

на всички отложени зони в пълния им обхват и гарантиране на превантивна 
защита на земите в тях, което досега не е налице.  
 

За да се изпълнят зададените от евродирективите условия и да се 
избегнат наказания за България е необходимо в списъка на приетите зони да 
фигурират някои отложени през февруари от МС зони, като например:   

• Рила-буфер - по Директивата за видове и местообитания;  
• Калиакра и Емине по Директива за птиците в пълната си част; както и  
• отпадане на условието на министъра на регионалното развитие Асен 

Гагаузов да не се включват териториите „с приет общ и/или подробен 
устройствен план (ОУП, ПУП) към датата на обявяване на зоната” и 
концесионните площи, което практически елиминира всички зони по 
морето.  
 
Гражданите припомнят, че министърът на околната среда и водите 

Джевдет Чакъров обеща да предостави на гласуване от Кабинета всичко, 
одобрено от екипа учени от БАН. Това обхваща и зоната Рила-буфер, в която 
наскоро започнаха незаконни строителни действия, за които МОСВ наложи 
глоба на община Сапарева баня. Резултат от това обаче няма, строителните 
дейности продължават, а наскоро природозащитничка бе наранена там от 
местни жители.  
 

Акцията е подкрепена от коалицията от граждански и неправителствени 
организации “За да остане природа в България” и организирана от 
гражданските групи „Граждани за Рила” и “За Натура 2000”, като последната 
провежда всеки четвъртък на това място акции в подкрепа на пълния обхват 
на мрежата от март месец досега.  



 
При неудовлетворително решение на МС – неприемане на Рила-буфер, 

недостатъчен обхват на зоните или приемане на условието за отпадане на земи 
с “приет ОУП и/или ПУП към датата на обявяване на зоната и концесионни 
площи” природозащитниците ще уведомят официално Европейската 
комисия за неспазване на критериите и условията на еко-мрежата и ще 
поискат изпълняване на предвидените за подобни случаи санкции: 
започване на наказателна процедура, спиране на всички еврофондове за 
общините с попадащи проблемни зони - подложени на унищожение или с 
орязани граници заради приети ОУП, ПУП или концесии.  

 
 

Коалиция от граждански и неправителствени организации 
“За да остане природа в България” 
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