
Здравейте отново, изпращам  ви и моя статия по въпроса, поместена във в. 
"Пенсионери", бр. 6 и 7 от 2012 г. Подписът е псевдоним :)

Надявам се на подкрепата ви, за да запазим паркове като Витоша, Пирин, 
Рила, Балкана - най-ценната ни природа, въпреки че олигарсите са си купили 
и властта, и медиите.

"Закон срещу природата”

В края на декември миналата година Министерският съвет скоростно (само за 
4 дни вместо регламентираните 14) изготви и прие поправка в новия Закон за 
горите (действащ от април 2011 г.), която позволява строеж на писти и ски 
съоръжения – лифтове и влекове – без промяна на предназначението и без 
изключване  от  горски  фонд  (т.е.  площите  на  хартия  ще  се  водят  гора), 
безсрочно и без търг вещно право на ползване и строеж върху държавната 
земя в парковете, право на стопанисване на пистите до ски съоръженията 
независимо дали са законни или не, както и премахване на удостоверението 
за законна сеч при износ на дървен материал от България.

Същевременно  от  началото  на  зимата  досега  лифтовете  на  Витоша  не 
работят.

Връзката между тези две събития ще стане по-ясна, ако кажем, че малкото 
медии, които изобщо се осмеляват да говорят истината по въпроса, нарекоха 
поправката “Витоша ски”.

В първата седмица на декември фирмата, собственик на витошките лифтове – 
“Витоша ски”, обяви, че няма да работи, понеже новият Закон за горите не й 
позволява да изчисти пистите и земята под лифтовете (въпреки че от април 
досега  лифтовете  бяха  работили  при  същия  закон)  и  понеже  няма 
перспективи  за  развитието  на  ски  зона  “Алеко”.  Държавата  в  лицето  на 
Агенцията по горите увери офшорната фирма, че няма абсолютно никакъв 
законов проблем, трябва просто, както се прави от десетилетия, да наеме 
пистите, а горското стопанство на парка даже предложи да изчисти площите 
вместо “Витоша ски”, за да се открие ски сезонът. Фирмата обаче настоя в 
Закона  за  горите  да  бъде  внесена  поправка,  позволяваща  й  споменатите 
вещно право върху земята под съоръженията и строеж на писти и лифтове 
без изключване от горски фонд. Вместо да санкционира офшорката за (по 
думите на шефа на парламентарната комисията по земеделие) “изключително 
нахалния  рекет”,  правителството  се  втурна  да  й  угоди,  което  доведе  до 
спешното изготвяне на споменатата законова поправка. И понеже е ясно, че 
не изчистването на пистите и земята под лифтовете “е проблемът” на “Витоша 
ски”, остава втората причина – че законът в този си вид й пречи да построи 
желаната от нея нова ски зона в района около Черни връх. За тази ски зона 



офшорната фирма настоява още от 2009 г. След като лифтовете на Витоша й 
бяха продадени през 2007 г. от тогавашния кмет на София Бойко Борисов и 
след  като  през  2008  г.   фирмата  незаконно  взриви  морени  за  ски  път  и 
изкърти 400 скали от писта “Витошко лале”, тя заяви намеренията си за нова 
ски зона,  която по данни на коалицията от природозащитни организации “За 
да остане природа в България” ще застрои между  1000 и 1500 дка от парк 
“Витоша” на купола на планината, ще унищожи поне 400 дка гора и поне 600 
дка естествен релеф (морени, клек, алпийска растителност и местообитания 
на животни), ще опре плътно  до границата на двата вододайни резервата 
Бистришко  и  Торфено  бранище  (най-малко  260  дка  засегнати  вододайни 
зони), ще бракува накуп всички лифтове, независимо от годността им, вместо 
да ги подмени или ремонтира (знаем, че Симеоновският лифт е строен през 
1983 г.  и е сравнително нов,  Драгалевският е стар, но работи безотказно 
поради простата си механика, а Романският лифт е предвиден за смяна в 
плана за управление на парка, но “Витоша ски” досега не са изпълнили това 
изискване; същевременно смяна на Княжевския лифт планът за нова ски зона 
така и не предвижда), и ще прокара няколко нови лифтови просеки в парка.
Любопитно е да споменем, че държавата чрез тази поправка облагодетелства 
още една офшорна фирма,  която всъщност би трябвало да санкционира – 
концесионера на ски зона Банско “Юлен”, за който през лятото на 2011 г. 
самото Министерство на околната среда и водите призна, че е заграбил и 
незаконно  изсякъл  за  ски  писти  65  хектара  повече  от  разрешеното  в 
националния парк “Пирин”– един от двата обекта в България, признати от 
ЮНЕСКО за световно природно наследство. Тази офшорка открито заявява 
намерението  си  да  застрои  още  10%  от  парка  с  нова  ски  зона,  за  да 
осъществи така нареречения ски куророрт “МегаПирин”. Сега поправката в 
закона  ще й  позволи  евтино  да  осъществи  намерението  си,  защото  ще й 
спести дължимите по настоящия закон такси за изключване от горски фонд, а 
новопостроените писти ще продължават да се водят ценна пиринска гора... 
на хартия.

Кратък преглед на капиталите, които стоят зад двете фирми, сочи към един и 
същ “инвеститор” в тях – Първа инвестиционна банка, единият от шефовете 
на която е председателят на федерацията по ски Цеко Минев. По данни на 
сайта за разследваща журналистика "Биволъ" се оказва също, че трети голям 
български  ски  курорт  –  Боровец,  е  заложен  в  Първа  инвестиционна. 
Федерацията по ски впрочем от години без свян привилегирова ски учителите 
на  фирма  “Витоша  ски”,  като  им  отпуска  държавна  помощ по  програмата 
“Научи се да караш ски”, а отнема правото на конкурентните витошки ски 
училища да се възползват от нея. Държавата пък от своя страна за трета 
година отпуска милиони (2010 и 2011 г. – по 2 млн. лв., тази година – 4 млн. 
лв.) за провеждането на ски състезания в Банско. Всичко това на фона на 
щетите, които изсичането на гора вече причинява в района: всички помним 
наводнението в Банско през пролетта на 2010 г., когато река Глазне преля и 
унищожи  хотели  и  инфрастуктура,  а  и  третокласниците  знаят,  че 
обезлесяването  води  до  наводнения  и  свлачища.  Излиза,  че  “богатото  и 



проспериращо поради ски курорта” Банско не само че няма пари да си плати 
разноските за световното по ски, което му прави реклама, но и ще разчита на 
пари от Европа в размер на 1 млн. лв. за строежа на дига за възпиране на 
бъдещи наводнения.

Защо правителството е толкова милозливо към едни офшорки и стоящите зад 
тях капитали на една банка в три от най-големите ски курорти в България? 
Защо отваря широко вратата за застрояване на Витоша, Пирин, Рила, Балкан, 
Родопите с цената на унищожаване на българските паркове, които всъщност 
обхващат нещастните 5% от територията ни (на последно място в ЕС сме по 
процент на паркове и резервати, само за сведение в Германия той е 57)?
Отговорът  на  този  въпрос  може би се  крие  в  собствеността  на  четвъртия 
голям  български ски курорт – Пампорово, където са заложени капитали на 
банкерката  Цветелина Бориславова.  А  може би просто  държавата ни  се  е 
озовала в тъжното положение да зависи от волята на един олигарх. Второто, 
разбира се, би било още по-лошо, защото би означавало, че сме бананова 
република.

На 18 януари тази година се състоя шествие в защита на настоящия Закон за 
горите  и  против  поправката  “Витоша  ски”.  Към  него  се  присъединиха  и 
протестиращите срещу добива на шистов газ чрез технологията хидравличен 
удар, въпреки че вече бяха наясно с победата на своята кауза. Шествието 
събра над две хиляди души. Хората скандираха “Витоша”, “Мафия”, “Вън Цеко 
от  Алеко”.  Големите  телевизии  обаче  го  отразиха  като  проява  на 
противниците на хидравличния удар, които “не били разбрали” за приетата 
от парламента забрана, и само срамежливо споменаха, че се протестирало “и 
за горите”. На един от плакатите пишеше “Бойко, колко ти плати Цеко, за да 
продадеш  Алеко?”  с  карикатура  на  Бай  Ганьо,  четящ  законите  на 
Европейския  съюз,  обърнати  наопаки,  и  портрет  на  Алеко  Константинов. 
Твърде уместно, защото погазването на защитите на българските паркове се 
случва в Алековите дни за 2012 г. Защото с поправката в закона, зад която 
премиерът  лично  застава,  властта  ще  хариже  изцяло  курорта  “Алеко”  в 
сърцето  на  най-стария  парк  на  Балканите  на  офшорката  “Витоша  ски”. 
Защото е на път да бъде унищожена люлката на българското планинарство – 
местността около Черни връх,  където преди 115 г.  Щастливеца е основал 
организираното  туристическо  движение  в  България  и  откъдето  е  тръгнал 
починът “Опознай родината, за да я обикнеш”. И защото днес се прави всичко 
възможно българите да забравят за вековната си традиция на възхищение и 
грижа за природата и да възприемат туризма само като алкохолно-плажен 
през лятото и скикурортен през зимата, с тук-там по някое СПА за разкош.
Държавата изобщо не се интересува от факта, че сме може би най-богатата 
по биоразнообразие и една от страните с най-разнообразен релеф и климат в 
Европа.  Нещо повече,  вместо да заложи на  тази наша уникалност  и  да я 
превърне в рекламно лице на България за привличане на туристи, тя се пъне 
да подражава на алпийски държави като Австрия, Германия и Франция (които 
обаче никога не биха посегнали така престъпно на най-ценната си природа), 



при това по особено варварски начин – унищожавайки малкото български 
национални и природни паркове.  Може би управляващият ни в момента Бай 
Ганьо си мисли, че с тази поправка Витоша или Пирин изведнъж ще пораснат 
и ще се превърнат в Алпите?

На 22 януари в местността Голи връх се проведе планиниада в защита на 
парк Витоша и против новата поправка в закона за горите. Близо тристата 
души участници в нея искаха да покажат, че не съоръженията, а природата е 
онова,  заради което  хората   се  качват  на  Витоша.  Както  се  и  очакваше, 
медиите  (с  изключение  на  БНР)  най-старателно  пропуснаха  да  забележат 
проявата. Затова пък дружно отразиха далеч по-слабо посетения „празник на 
снега”, организиран същия ден от федерацията по ски... в Южния парк.
Пред  очертаващите  се  мрачни  перспективи  за  бъдещето  на  най-ценната 
българска природа явно вече е време да забравим завинаги думите, написани 
от Алеко в поканата за първия организиран излет до Черни връх през 1895 
г.:

“Не помня Вазов ли или друг някой е написал: "Господа, изучете България, за 
да я обикнете." Е, вярвайте бога, няма по-света истина от изразената в тези 
думи.  Изучете  България!  Но  богатствата  и  хубостите  на  България  не  се 
изучават по географическите карти, нито с разходки на фаетон по гладките 
шосета,  нито  от  прозорците  на  железничните  вагони.  Тия  пътища  са 
опитомени, те са вече изучени и по тях се движи вече от запад към изток 
цивилизацията с всичките й прелести и мерзости. Не тук, не, а в девствените 
лесове,  в  едва пристъпните скали,  в  дооблачните върхове,  около вечните 
снегове, при горните езера, до островърхите тронове на дивите кози, при 
жилищата на  сърните и елените,  около кристалните потоци със сребриста 
пъстърва, в царството на орлите и многократните екове - там, там е хубавата, 
дивната омайната майка България. Там замират страстите и тревогите, там се 
успокоява душата и едно нямо съзерцание пълни с блаженство сърцето ти. От 
върховете на Мусала, на Попова шапка, на Еленин връх, на Черни връх иска 
ти се да имаш един гръмотевичен глас, па да викнеш: "Братия, напуснете 
навреме  вашата  жажда  за  злато,  вашата  жажда  за  власт,  вашето  суетно 
стремление за първенство, вашето ядовито перо, напуснете меките постелки, 
излезте из димните кафенета, из прашните улици, напуснете за няколко дни 
града и дойдете тука, на тази височина от 2500 метра, изпитайте поне за 
кратко време едно истинско чисто наслаждение и вий ще се преобразите, вий 
ще станете по-добри, по-здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни."
И просто, както пишеше на друг плакат от шествието на 18 януари, “да си 
сменим химна”.

(публикувано във в. “Пенсионери”, бр. 6 и 7 от 2012 г.)"


