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ДО РИОСВ СОФИЯ
ДО РДГ СОФИЯ

СИГНАЛ
ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Представлявана от инж. Тома Георгиев Белев
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Хан Аспарух № 26, ап. 1

Относно: извършени сечи и заравнителни дейности с тежка техника в района на Мусаленска
пътека

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обръщаме се към Вас като компетентни контролни органи във връзка с констатирано
разширяване на Мусаленска пътека при к.к. Боровец, започващо от точка с координати:
N42.25728, E23.59711В (WGS84), в близост до двореца Царска Бистрица и завършващо до
Велчовото мостче, където пътеката навлиза в границата на НП Рила. В тази си част
Мусаленска пътека попада в защитена зона BG0002129 „Рила Буфер” за опазване на дивите
птици. Извършените дейности по разширяване на пътеката включват премахване на тревна,
храстова и дървесна растителност, изкореняване на пънове, извоз на отсечените дървета,
изваждане на камъни, заравняване и тераформиране на пътеката с тежка строителна техника. За
законосъобразността на извършените дейности Асоциация на парковете в България поиска по
реда на ЗДОИ справка (вж. Приложение № 1) за съгласуването им. От получената информация
установихме, че в МОСВ не е постъпвала информация по реда на ЗБР, ЗООС и ЗЗТ за
дейностите по разширяване на Мусаленска пътека. Тъй като извършените дейности са
извършени в нарушение на екологичното законодателство, липсва оценка за съвместимост с
целите на защитена зона BG0002129 „Рила Буфер” за опазване на дивите птици и дейностите не
представляват ежегодно почистване на пътеката, изразяваме опасения, че дейностите се
извършват с цел прокарване на нов ски път. В тази връзка, моля да инициирате незабавна
проверка с цел установяване и наказване на виновните лица за причинените щети на терен и
несъгласуване на дейностите с компетентните органи.
Моля да ни информирате за предприетите от Вас действия и резултатите от проверката по
случая.

С уважение,
ИНЖ. ТОМА БЕЛЕВ,
Председател на УС на АПБ

