Изх.№29 / 25.05.2015 г.
До:
Г-жа Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

Относно: предложения по текстовете на заповеди за защитени зони BG0001001
„Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа”, BG0000621 „Езеро Шабла Езерец”

Уважаема г-жо Министър,

Моля запознайте се с нашите предложения за промени на текстовете на заповедите за обявяване
на защитени зони BG0001001 „Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа”,
BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”.

1.

За всички заповеди за защитени зони с изключение на заповедта за Езеро Шабла-

Езерец - да се замени текстът „6. За горските типове природни местообитания по т.2.1. е
задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове
местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена от
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.“ с „6. В срок от една година от
публикуването на тази заповед ИАГ е длъжен да обяви 10% от горските типове природни
местообитания по т.2.1. за зони със стари гори, където се забраняват сечите и добивът на суха и
паднала маса съгласно „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове
местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена от
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Мотив: Зонирането на териториите с гори във фаза на старост в заповедта за обявяването на
защитените зони е ключов момент за реалното опазване на вековните гори в тях. С така
предложения текст се дава възможност на ИАГ да организира прозрачен процес, през който с
участието на всички заинтересовани страни да бъдат ясно определени зоните с гори във фаза на
старост и така те бързо и ясно да бъдат визуализирани, което е ключова предпоставка за тяхното
реално опазване.

2.

За заповедта за защитена зона Ропотамо – констатираме промяна на границите на

защитената зона в района в курортите Св. Тома и Аркутино Фамили Резорт. Последният е бил
преди изцяло в защитената зона, сега е изваден. Свети Тома е бил частично в защитената зона –
сега е изваден. Нямаме нищо против сградите в част от направената промяна да бъдат
изключени, но в такъв случай настояваме в защитената зона да бъде включена незастроената
гора на Андрея баир, намираща се между тези два курорта, както и част от горите, изключени с
тези граници от защитената зона.
Мотив: Този взаимен компромис ще доведе до баланс между икономическите интереси на тези
два курорта и опазването на уникалното биоразнообразие на Ропотамо.

3.

В точка 6 на заповедта за защитена зона „Езеро Шабла Езерец“ да отпаднат думите

„има започната или“.
Мотив: Изключенията от заповедта трябва да важат само за процедури, които са завършени и
Министерството е излязло със становище по тях.

С уважение:

Радостина Ценова
ВИД Изпълнителен директор
Българска Фондация Биоразнообразие

