
Г  Р  А  Ж  Д  А  Н  И    З  А    Р  И  Л  А 
 

ШЕСТВИЕ С ЧЕЛНИЦИ ОСВЕТЯВА ПОСОКАТА НА 
РАЗВИТИЕ КЪМ ЖИВА ПРИРОДА 

 
Една година след внасянето на най-масовата подписка в защита на 

природата в България, властимащите нехаят и посягат на най-святото – 
Седемте Рилски езера 

 
23.01.2008, сряда: 
 
13.30 ч., Народно събрание, пл. „Цар Освободител” – среща с Георги 
Божинов, председател на парламентарната комисия по околна среда и води. Ще 
се оценят конкретните действия, които отговорните институции са направили 
през изминалата година по отношение на вписаните в петицията искания и ще 
се внесе текстът на подписката в закрила на Рила и Седемте Рилски езера, която 
в момента се разпространява и подписва в цялата страна. 
 
14.30 ч., пл. „Славейков” –  в съседство с МОСВ млади пещерняци ще висят 
с транспарант „Рила виси на косъм”. 
 
18.00 ч., паметника на „Св. Климент Охридски” (градинката между 
Софийския Университет и Народното Събрание) – начало на вечерното 
светлинно шествие, което да освети нощните софийски улици, и 
символизира светлината, която осъзнатите български граждани – 
природолюбители носят по пътя на заблудената ни държава,  унищожаваща 
единственото си истинско богатство: нашата природа!  В него ще участват 
пещерняци, алпинисти, скиори, сноубордисти, катерачи и всички любители на 
планината. 
 
18.30 ч., пл. „Ал. Батенберг” – среща с кукерите, които ще поведат 
шествието, за да прогонят злите духове по пътя на опазването на природата и 
закона за наследниците на България. Етнографският музей подкрепя 
шествието с послание „Живи традиции за жива природа”.  

20.00 ч., НДК – завършване на шествието с песни, хора и традиционни 
кукерски игри и танци. 
 
Точно една година след като българската законодателна, 
изпълнителна и съдебна власт разбраха, че 50 000 българи настояват 
за национално-отговорна политика по отношение на единственото 
истинско богатство на страната ни – природата й,  политическите им 
действия, не само не дадоха отговор на българските граждани, а и 
поведението им придоби буквално цинични краски: 
 

• Българското правителство си позволи да подкрепи 
противоконституционен проект, КОЙТО ЩЕ БЕТОНИРА 7-те РИЛСКИ 
ЕЗЕРА –  символ на природата и духовността на българина!  

• Не е заведено нито едно дело срещу нарушители, виновни за 
незаконните строежи. 

• Съдебната власт в лицето на Висшия административен съд се опита да 
унищожи статута на най-голямата защитена територия в България - Парк 
Странджа.  



• Подаването на зоните от „Натура 2000” стана с огромно закъснение от 
страна на  Българското правителство към Европейската комисия и с 
„уговорки“, които на практика позволяват всяка Натура-зона да бъде 
преустроена в урбанизирана. Първите финансови санкции са вече налице 
и ще ги плащаме всички ние. 

• Продължават заменките под масата на земи в защитени и незащитени 
територии. Това е престъпление срещу целия български народ. 

• Изсичането на вековни гори съпътстваше цялата година в по-голямата 
част от територията на страната, включително и в защитени територии. 

 
Всичко това ни показва едно: не само никой „държавник” не се 
вслушва в гласа на гражданите, но положението се влошава и все по-
малко политически жестове показват адекватно отношение към 
демокрацията и природата в България. 
 
Гражданите, които не са отписали България като мястото, на което искат и 
могат да живеят, се обединяват, за да потърсят демокрацията в тъмата на 
държавната политика с всичко, което имат. 
 
Светлинното шествие ще обедини за първи път  почти всички спелео-клубове и 
пещерняци, също така алпинисти, скиори, сноубордисти, катерачи и всички 
готови да заявят позицията си за чиста природа и чиста политика – на светло! 
 
Кукери от  Пернишко и Радомирско ще гонят злите духове в 
държавното управление и ще подкрепят волята на над 50 000 
български граждани за опазването на  живата природа и живите 
традиции в България.  
 
Инициативата е на неформалната група „Граждани за Рила” и коалиция „За да 
остане природа в България”, обединяваща над 20 неправителствени 
организации и сдружения, както и голям брой съзнателни граждани на нашата 
държава. 
 
Напомняме ви, че подписката от 23.01.2007 г. беше внесена до 7 
институции: в Народното Събрание, Министерски Съвет,  до Главния 
Прокурор на Републиката, Висшия съдебен съвет, Министерство на околната 
среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерство на земеделието и горите. И не получи задоволителен отговор. А 
огромната държавна администрация, на която всеки един от нас -  50 000 
подписали се, плаща данъци, не се е помръднала. 

Паралелно в Благоевград ще се проведат сходни събития: 

14.30 ч., на сградата на Американския университет – пускане от алпинисти на 
транспарант с надпис „Рила виси на косъм” и участие на студенти по 
хореография и музика.  

15.30 ч. до 19.30 ч. – шествие с музика и планинари с туристическа екипировка, 
което ще събира подписи за Рила. 
 
 
____________ 
This statement was released on January 23, 2008, by “Grajdani za Rila” 
(grajdanizarila@gmail.com) and first sent to Bulgarian Telegraph Agency (minf@bta.bg) 


