
Здравейте г-н Юруков,

Няма как да не знаете, че парламентът вече почти е приел законовата 
поправка, наречена "Витоша ски" или още "за горите на хартия". Тя е част 
от един пакет поправки в 4 закона - за горите, за спорта, за публично-
частните партньорства и за концесиите. Те целят "Витоша ски" да бъде 
обслужена, вместо наказана, задето тази зима абсолютно безпричинно спря 
лифтовете, задето не си изпълнява приватизационния договор - не 
ремонтира съоръженията, и задето през 2008 г. взриви морени за 
незаконен  път в парка и изкърти 400 скали от писта Витошко лале.

Наградата за стореното от тази офшорка ще е пълен монопол върху ски 
зона Алеко, право на строеж в природен парк Витоша, застрояване с нова 
ски зона на 1000-1500 дка от купола на най-стария и най-посещаван наш 
парк, люлка на планинарството в България. Офшорката "Юлен" пък ще 
бъде обслужена, вместо наказана, задето заграби и изсече незаконно 65 ха 
от световното природно наследство парк Пирин - тя ще бъде улеснена да 
застрои със ски зона още поне 10% от парка. Собствениците на незаконния 
лифт, довел вече до замърсяване на Седемте езера в Рила от своя страна 
очакват узаконяване на лифта и нов курорт около него. Законовата 
пробойна за застрояване на планините и горите ни ще има тежки 
последици за държавата. Това, че един олигарх и офшорките му ще 
наберат още сила и ще монополизират част от планините ни, диктувайки 
условията си на всяко следващо правителство - също. 

Проблемът е огромен, съучастието на медиите, които пълзят пред властта и 
парите - престъпно. Моля ви, защитете планините ни! Защо Черни връх 
трябва да се застроява? Защо ценният парк Пирин трябва да се жертва 
заради малоумно презастрояване като това в Банско? Защо не излезем на 
туристическия пазар с уникалното си биоразнообразие и запазена природа, 
а не с жалките напъни да правим от Витоша и Пирин Алпите с цената на 
безогледна сеч и унищожение на националното си богатство? Ето 
посланието на Филип Вукадинов в блога на фотографа Евгени Динев:

http://www.evgenidinev.com/noise/forest_law/

Ето и още връзки по темата: 
http://www.dw.de/dw/article/0,,15719974,00.html
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/01/06/1740238_e
din_zakon_molia/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/01/06/1740241_v
_men_sa_i_hliabut_i_liftut/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/12/09/1356883_v
itosha_bez_ski_ad/
http://vimeo.com/34606144
http://www.bivol.bg/forest1.html 
http://forthenature.org/petitions/18 
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http://forthenature.org/news/2289 
http://forthenature.org/news/2287 
http://forthenature.org/news/2284
http://forthenature.org/news/2278 
http://bulgaria.panda.org/what_we_do/protected_areas/vitosha/
http://www.webcafe.bg/id_2072084016 
http://www.webcafe.bg/id_1827041580 
http://www.webcafe.bg/id_631729625 
http://www.vitoshagroup.org/att_res/bg/26@vitosha_all.pdf
http://forthenature.org/gallery/92

Благодаря ви, че навремето защитихте парк Витоша от застрояване с нова 
ски зона. Сигурна съм, че и сега ще сторите каквото ви е по силите. :)

Поздрави!
Ели Велчева

PS: Има страница за гражданско действие в защита на Витоша и горите:
www.zavitosha.org

http://forthenature.org/news/2278
http://forthenature.org/gallery/92
http://www.vitoshagroup.org/att_res/bg/26@vitosha_all.pdf
http://www.webcafe.bg/id_631729625
http://www.webcafe.bg/id_1827041580
http://www.webcafe.bg/id_2072084016
http://bulgaria.panda.org/what_we_do/protected_areas/vitosha/
http://forthenature.org/news/2284
http://forthenature.org/news/2287
http://forthenature.org/news/2289
http://www.zavitosha.org/

