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Уважаеми г-н Димитров, 
Възразяваме в срок срещу цитираната Заповед!  
 Същата считаме за незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения 

на административно-производствени правила и в противоречие с относимите 
материалноправни разпоредби. Нещо повече - Заповедта е в противоречие с 
обществения интерес за опазване на природните местообитания и на видовете, 
включени в приложение №1 и приложение №2 на ЗБР, което води до пряко 
нарушаване на целите за повишаване на качеството на живот на хората, основана 
на правото им на достъп до чиста околна среда, в която благоприятото 
природозащитно състояние на местообитанията и видовете е ключова 
характеристика. 
 

Ето защо молим, да не утвърждавате процесната Заповед, тъй като тя е 
незаконосъобразна, нецелесъобразна, немотивирана и заобикаляща закона по 
следните причини: 
 
I. Обща част. 
 Заповедта е публикувана за обществено обсъждане на сайта на МОСВ. Ето 
линк към документацията: 
https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-obstestveno-obsujdane-za-
obyavyavaneto-na-dve-novi-zastiteni-zoni-v-rajona-na-rila-planina/  
 
 Тук на първо място ще обърнем внимание на факта, че в Заповедта като 
предмет на опазване са описани САМО Главочът и Кафявата мечка. А в границите 
си ЗЗ Ниска Рила приютява обилие от още много местообитания и видове, включени 
в приложение №1 и приложение №2 на ЗБР, които следва да бъдат предмет на 
опазване.  
 Тези, за които ние можем да гарантираме тъй като сме ги виждали с очите си 
на много места, са Европейски Вълк (Canis lupus), Ручеен рак* (Austropotamobius 
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torrentium),   и местообитание 91Е0* - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 
 Обръщаме Ви внимание, че местообитание 91Е0 и Ручейният рак са 
приоритетни за опазване по смисъла на Директивата за местообитанията на ЕС! Те 
са налични във и около всички реки от източната и южната част на защитената зона. 
Свидетели на това са дори от БДИБР и РИОСВ Пазарджик, когато ги водихме по 
деривационния канал Яденица, понеже те не го знаеха къде е. 
 
 Ние сме сигурни също така, че има още много видове и местообитания в 
рамките на Защитената Зона, които също трябва да се включат в предмета за 
опазване, затова разчитаме на научните среди и на природозащитнете НПО да Ви ги 
посочат. В този смисъл е очевидно, че Заповедта неумело преследва някакви други 
цели, противни на природозащитните, в тежко нарушение както на чл.6 от ЗБР, така 
и на чл.4 и чл.6 от Директивата за местообитанията. 
 
 На второ място в този раздел Ви обръщаме внимание, че покритието на 
зоната е недостатъчно. Прави се смехотворен опит да се извади площта на 
бъдещия в минало време язовир Яденица, който въобще Няма Да Се Строи. Ние 
отдавна му спряхме финансирането от Изпълнителна Агенция Иновации и Мрежи на 
ЕС, а така също информирахме и ГД Околна среда, относно изрязването на площта 
на язовира. В този район сме виждали есенно време да ври от Ручеен рак, а така 
също сме виждали множество следи и екскременти от мечки, както и от вълци. Да не 
говорим, че цялото поречие на река Яденица с притоците й от изворите, до 
вливането на Юндолска, е обградено от елши и върби. Същото е валидно и за 
всички реки от южната страна на Рила!  
 Предупреждаваме Ви, че ако някой се пробва да строи язовир Яденица с 
национално финансиране, ще се наложи да уведомим цялото общество относно 
сеизмичните рискове, както и за икономическото безумие, което този язовир 
представлява - многократно по-безумно от Цанков камък дори!  
 Орязването на защитената зона посредством изключването на площта на 
бъдещия в минало време язовир Яденица създава съществен проблем и от гледна 
точка на изискването от т.3.4 на Заповедта, тъй като свързаността със съседната 
планина Родопи е препятствана точно в тази част, където често мигрират мечките - 
между Рила и Родопите, по всички леви и десни притоци на река Яденица под 
вливането на Юндолска, където също сме виждали много следи. 
 Въз основа на гореизложеното може да се обективира и нецелесъобразност 
на несръчно орязаната защитена зона. 
 Ето защо настояваме площта на язовир Яденица, заедно със самата река 
- до вливането на Юндолска, да бъдат включени в защитената зона! 
 
 
II. Специална част 
 Тук ще обърнем внимание на забраните от точка 7 на злощастната Заповед. 
Те също страдат от липса на достатъчност, но и са в явно противоречие с други 
закони.  
 Така например, ние остро възразяваме, че е забранено търсене, проучване и 
разкриване САМО на строителни и скално облицовъчни материали! Ами металните 
полезни изкопаеми, уважаеми? Техният добив е сто пъти по-вреден за елементите 
на околната среда, отколкото е добивът строителните материали! 
 Затова настояваме в забраните по т.7 от Заповедта да се включи и търсене, 
проучване и добив и на метални полезни изкопаеми! 
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 И все пак, най-бруталното нарушение е описано в забраната по т.7.4 на 
Заповедта, а именно че се забраняват нови промени в хидроморфологичния режим 
/включително нови ВЕЦ/ САМО за поречието на река Искър!  Ами останалите реки, 
бе уважаеми? Да не би да си мислите, че ще правите още ВЕЦ-ове, при положение 
че цялата планина Рила е съдрана от водохващания на кота 2100 - 1900метра и 
после още веднъж на кота 1300 - 1200 метра? Да не говорим за новите малки 
изчадия, с които сте напълнили цялата планина под деривационните канали? 
 Също така се надяваме да осъзнаете, че така описана процесната забрана по 
т.7.4 тежко противоречи на чл.118ж, във връзка с ч.119а, ал.1, т.5 от Закона за 
Водите. 
 
 Няма да направите повече нито един нов ВЕЦ в Рила, обещаваме Ви 
това! Така че въобще не се мъчете и настояваме да включите всичките реки в 
площта на защитената зона към забраната по т.7.4 от Заповедта, в противен случай 
ще се срещнем отново в съда!  
 Отчитайки пилотната процедура по жалбите ни до ГД Околна среда, в които 
бруталното обезводняване на Рила е ключов проблем сред описаните, не само че 
няма да построите нито един нов ВЕЦ, ами повечето ще ги събаряме! Не 
подвеждайте инвеститорите, че имат какъвто и да било шанс, да не говорим за 
несъществуващите условия за печалба! 
 
НАЙ-ВАЖНОТО: 
 За да добиете малко по-ясна представа КАК се пишат такива заповеди, 
вземете и проверете как изглежда заповедта за обявяване на ЗЗ Янтра BG0000610 
от следния линк: 
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000610/
BG0000610_PS_11.pdf 

 
Ето така се пишат заповеди за обявяване на защитени зони! 
Таке че - вземете направо я препишете, като коригирате само видовете и 
местообитанията, а така също коригирате точка 5.8 от забраните в смисъл, че се 
забранява усвояване на повече от 30% от средномногогодишния отток За Всички 
съществуващи ВЕЦ-ове и деривации, а не само за тези, които са в процедури по 
издаване и/или удължаване на разрешителните! 
 
 След като се запознаете със Заповедта за ЗЗ Янтра, се надяваме да вникнете 
в предстоящия за Вас проблем - какво ще се Ви се случи, ако не промените 
заповедта както трябва, за да е в съответствие със законодателството. Ние 
намираме този Ваш първи и със сигурност последен неумел опит за подигравка с 
относимото законодателство и с целите за опазване на околната среда! 
 
 
Искане 
 
Уважаеми г-н Димитров, 
 

Въз основа на гореизложеното, настояваме да изхвърлите процесната 
Заповед в коша и да възложите на НСЗП да я напише отново, този път при 
спазване на законността и на здравия разум!  

С колебание долавяме известна последователност във Вашите действия 
спрямо несръчните действия на Вашия ноторен предшественик. Да се разпореждате 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000610/BG0000610_PS_11.pdf
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на подчинените Ви да нарушават законите с подобни заповеди под заплахата от 
уволнения е меко казано неразумно. Огледайте се докъде го доведе Вашия 
предшественик този подход, отделно вижте колко дела в съда изгуби др. Димов, 
например за Пирин, и се откажете от тия дребни хитрувания. Те не водят до нищо 
добро, както, надяваме се, ще се убедите, включително от реакцията на ЕК, след 
като получат поне десетина жалби относно процесната смехотворна Заповед за ЗЗ 
Ниска Рила!  

 Напомняме Ви също така, че разрешаването на още ВЕЦ-ове в защитената 
зона е пълен абсурд от гледна точка на предстоящата Наказателна процедура за 
унищожаването на реките ни, прекрасно обективиран в становище на МОСВ относно 
поредния неумел опит изменение на Закона за водите през Закона за ядрената 
енергия, с което можете да се запознаете от ТУК: 
https://www.parliament.bg/pub/cW/20200131030454file_61497011-4bc1-4fea-8cf5-
dfc9fd74232d.pdf?fbclid=IwAR2FPRHsONRbcxtQ7gKxlKiC1Orc7iGc4rfLTgDUoRU0
G6bhEULQwpeo7r8 

 
Изглежда, че НСЗП не е запозната с това четиво, за да сънува още ВЕЦ-ове в 

защитената зона Ниска Рила. То и без това няма накъде повече, де. Ето защо, 
Вашата заповед е обречена в настоящия й вид. 

 
 Ако не ни вярвате, питайте подчинените си какво предстои за Магисралата в 

Кресненското дефиле, откъдето ще се научите да уважавате и спазвате директивите 
на ЕС по трудния начин. 
 А ако някой от подчинените Ви продължи да Ви лъже, че всичко е наред със 
Заповедта за Ниска Рила, уволнете го на мига! Така ще си спестите още много 
загубени дела в съда, на нас ще спестите още една жалба, а на държавата - още 
много санкции от страна на ЕК. 
 
 
 
Предварително благодарим за разбирането и съдействието. 
Сдружение Балканка, гр.София 
 
 
 
          Съставил:      

Дата 02.02.2020г.              Представляващ,  

                                                                     член на УС:..........................................     

                 / инж. Димитър Куманов / 
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