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Становище 

относно Общ устройствен план на Туристически и ски център “Паничище - Езерата - 

Кабул” 

  

Долупосочените неправителствени организации и физически лица се обявяваме 

категорично против реализирането на общия устройствен план на ски Туристически и 

ски център “Паничище - Езерата - Кабул”.  
Проектът противоречи на Плана за управление на Национален парк Рила, Закон за 

защитените територи и Закона за биологичното разнообразие, ангажиментите на страната 

за опазване на потенциалните НАТУРА 2000 защитени зони.  

Нашите основания са, както следва: 

   

А. По същество, планът противоречи на закона, тъй като 2/3 от площта на 

предвиждания ски курорт (приблизително 1600 ха от общо 2400 ха) се намира на 

територията на НП Рила.   

 

I. Осъществяването на проекта противоречи на духа на Закона за защитените територии 

(чл2, ал.2), според който: «Опазването на природата в защитените територии има 

предимство пред другите дейности в тях.» 

 

II. Законът за защитените територии (ЗЗТ) в чл.21, т.1 забранява строителството на нови 

спортни съоръжения. 

 

III. Проектът нарушава грубо Плана за управление на НП Рила, тъй като нито един от 
режимите на функционалните зони на НП Рила не позволява ново строителство. 

Нарушенията на ПУ са описани, както следва: 

 

1. В зона “Резервати” са предвидени за изграждане две пешеходни 

туристически пътеки (№ 7 и № 7а) и част от ски съоръжение № 20а: 

1.1. Част от трасето на пътека № 7 преминава през отдел 111-г, попадащ в резерват 

“Скакавица”. Туристическата пътека не е определена с Плана за управление (ПУ) 

на НП “Рила” и със Заповед № РД-1116 от 26.10.2004 г. на министъра на околната 
среда и водите за транзитно преминаване на посетители през резервата. 

Изграждането и е недопустимо, съгласно режима на резервата и парка, определени 

в Закона за защитените територии (ЗЗТ) и ПУ на НП “Рила” (чл. 17, ал. 1, т. 3 и ал. 



2 от ЗЗТ; Раздел ІІ. Предписания, т. 4.1 Резерватна зона, подточка І-5.4 и Заповед 

РД-1116). 

1.2. Пътеката № 7а преминава през отдел 111-г, попадащ в резерват “Скакавица”. 

Изграждането и е недопустимо, поради причините изложени в т. 2.1. 

1.3. От Таблиците с характеристика на съществуващите и новите обекти и Баланса 

става ясно, че предвидените туристически пътеки № 7 (ширина 8 м при допустими 

3 м) и № 7а (ширина 15 м) през зимата ще се използват, като ски пътища/писти, 

което е недопустимо съгласно режима, определен в ЗЗТ, ПУ на НП “Рила” и 

Заповед № РД-1116. 

1.4. Частта от ски съоръжение (ски влек) № 20а, преминаващо през резерват 

“Скакавица” е недопустимо съгласно чл. 17 от ЗЗТ и Раздел ІІ. Предписания, т. 4.1 

Резерватна зона, подточка І. Режими от ПУ на НП “Рила”. 

2. В зона “Зона за ограничаване на човешкото въздействие (ЗОЧВ), ОУП 

предвижда изграждането на ски писти с № 16а и част от № 16b; части от пешеходни 

туристически пътеки № 7 и № 7а; пешеходната туристическа пътека, навлизаща в ЗОЧВ на 

кота 2250 м северно от връх Кабул и преминаваща през зоната в южна посока към 

Отовишки връх; част от ски съоръжения № 7 (въжена линия) и № 20а (ски влек): 

2.1. В част от отдел 107-5 и отдел 108-2, които попадат в ЗОЧВ са предвидени за 
изграждане ски пистите - цялата № 16а и част от № 16б. Същите са посочени в 

таблиците към ОУП като съществуващи, но не са посочени, че попадат на 
територията на парка. 

2.2. Съществуващата ски писта при хижа “Скакавица” е определена като ски писта № 

16b. Действащата към момента в района ски писта е само част ски писта № 16б 

(попада в част от отдел 107-5), с дължина около 300 м и се обслужва от ски 

съоръжение № 20а (попада в част от отдел 107-5). В таблицата с характеристики на 
новите ски съоръжения е посочено (пореден номер 21), че ски съоръжение № 20а 

означава подмяна на съоръжението при хижа “Скакавица”, което представлява 

един вид ремонт и поддържане на съществуващо съоръжение и е допустимо 

съгласно ПУ на НП “Рила”. В графичната част на ОУП е посочено, че съоръжение 

№ 20а ще бъде продължено (което означава ново строителство) с разполагане на 

горната му станция в ЗОЧВ и преминавайки през резерват “Скакавица, което е в 

противоречие с режима на НП “Рила” и резерват “Скакавица”. 

2.3. Една част от ски съоръжения № 7 (седалкова въжена линия) преминава през ЗОЧВ, 

което е недопустимо. 

2.4. Режимът на ЗОЧВ не позволява да се изграждат нови туристически пътеки, още 
повече, същите да се ползват през зимата като ски пътища/писти. Поради което 

считаме за недопустимо изграждането на туристически пътеки № 7 и № 7а, както и 

пешеходната туристическа пътека, навлизаща в ЗОЧВ на кота 2250 м северно от 
връх Кабул и преминаваща през зоната в южна посока към Отовишки връх. 

Последната дублира, определения с ПУ на НП “Рила” туристически маршрут. 

3. В Многофункционална зона (МФЗ) на НП “Рила” ОУП предвижда 
изграждането на: 

3.1. Части от ски писти с №№ 1, 4 и 12; по-голямата част от ски писти № 2 и № 3, 



целите ски писти №№ 8, 8а, 11, 13 и 14, които са недопустими съгласно режима 

определен с ПУ на НП “Рила”, Раздел ІІ. Предписания, т. 4.5 Многофункционална 

зона, подточка І. Режими на МФЗ. 

3.2. Туристически пътеки №№ 9 (ширина 10 м), 10 (ширина 10 м), 15 (ширина 20 м), 

15а (ширина 10 м) и част от туристическа пътека № 16 (ширина 10 м). Тези пътеки 

не могат да се определят като маршрути за преходи със ски, които са допустими 

съгласно ПУ на НП “Рила” и то в Зоната за интензивен туризъм (ЗИТ). Ширината 
им и обслужващите ги съоръжения на практика ги определя като ски пътища, а в 

случая с № 15 и като ски писта. Това изисква поддържане, обработване и 

обезопасяване по предвидения за ски писти начин, съгласно Наредба за 

категоризиране на ски пистите, приета с ПМС № 30 от 28.02.2005 г., което ги прави 

недопустими съгласно режима определен в ПУ на НП “Рила”. 

3.3. Част от ски съоръженията с №№ 1, 4, 8, 12 и 13, както и целите ски съоръжения 

№№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21 и 22, които са недопустими съгласно 

режима определен с ПУ на НП “Рила”, Раздел ІІ. Предписания, т. 4.5 

Многофункционална зона, подточка І. Режими на МФЗ. Изключение прави ски 

съоръжение № 1, за което е издадено положително Решение по ОВОС № 73 от 

24.01.1995 г. и е в процес на завършване. Същото е отразено и в ПУ на НП “Рила”. 

3.4. Снежни полета с №№ 1, 2 и 3; Зони за упражняване на екстремни спортове и 

обслужващи ги съоръжения № 16 и № 17. Режима на зоната не допуска 

строителство на подобни съоръжения. 

4. В Инфраструктурната зона се предвижда изграждането на пешеходна 
туристическа пътека № 6 и терен за ново застрояване в м. “Зелени преслап”: 

4.1. Туристическа пътека № 6 преминава по съществуващ път и ползването и само като 

пешеходна считаме за допустимо. 

4.2. В Зона “Сгради и съоръжения” е допустимо реконструкция, ремонт и поддържане 
на съществуващите хижи и почивни бази, без смяна на предназначението и 

увеличаване на застроената и разгърнатата застроена площ (Раздел ІІ. 
Предписания, т. 4.4. Зона “Сгради и съоръжения”, подточка І-5. Режим на зона 
“Сгради и съоръжения” от ПУ на НП “Рила”). Предвиждането на ново застрояване 

е в противоречие с режима на зоната. 

5. В ОУП има несъответствие между някои от нанесените на картата 
инфраструктурни елементи и таблиците към нея, а и в самите таблици: 

5.1. Показана е несъществуваща голяма водна площ по течението на р. Джерман, над 

хижа “Ловна”, за която не става ясно дали е проектирано съоръжение или е плод на 
техническа грешка. 

5.2. Не винаги има връзка между Таблиците с характеристиките на съществуващите и 

новите ски съоръжения, ски писти и туристически пътеки и Баланса на обектите за 

концесия. В Баланса са посочени ски пътеки на територията на парка с обща площ 

18,86 ха, а в Таблицата за нови ски писти и туристически пътеки - 16,83 ха. В 

Баланса, на територията на парка има предвиден ски плац с площ 5,5 ха, а в 

Таблиците няма предвиден такъв плац. 

5.3. От Таблицата на новите ски писти и туристически пътеки е видно, че 



туристическите пътеки на практика са ски пътища/писти, като за всички е 

определена категория за трудност: зелена, синя, червена и черна, което ги прави 

недопустими. 

 

IV. Национален парк Рила е проектозащитена зона (Натура 2000 място) от националната 
екологична мрежа според Закона за биологичното разнообразие.  

Според октомвриийският мониторингов доклад на Европейската комисия от октомври 

2005 г за хода на подготовката на България за членство в ЕС, в заключенията по Глава 22, 

«Околна среда» се казва: „Необходими са допълнителни усилия да финализиране списък 

на предложените места от мрежата и обявяването на специални зони за защита, както и да 
се прилагат  мерки за защитата им преди приемането на страната (в съюза)”. Съответно 

България е длъжна да опазва потенциалните Натура 2000 места до приемането на страната 

ни за членка.  

 

V. Заплаха за биологичното разнообразие 

 

НП Рила съхранява уникално биологично разнообразие. Реализацията на този проект 

може да доведе до изключително негативни последици:  унищожаване на защитени 

местообитания (Виж Приложение 1), фрагментация на съобщества и екосистеми, 

безпокойство на консервационно значими видове (Виж Приложение 2), урбанизиране 

на засегната територия от 1600 ха, увеличаване на туристическия поток над 

рекреационния капацитет и други. 

 

VI. Към посочените крайно негативни последици за дивата природа на територията на НП 

Рила, можем да добавим, че голяма част от проектираните трасета на ски писти са опасни 

за здравето и живота на скиорите. 

 

Б. Възражения по процедура  

 

Нарушени са процесуалните изисквания на закона (вкл. ЗООС и Наредба за реда и 

условията за издаване на екологична оценка на планове и програми): 

 

1. Kомпетентният орган за проекти, засягащи националните паркове е Министерът на 
околната среда и водите, а не неговите Регионални поделения. С проекта се засяга 

територия на Национален парк, изключително държавна собственост. Относно нейното 

управление РИОСВ София не е компетентен орган и следователно не следва да издава 

становище по ЕО.  

 

2. При провежданите консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети 

лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана, не  са проведени реални 

консултации с действащи и заинтересовани неправителствени организации, част от 
които са сред подписалите това становище). Сред 3-те организации с които са 

проведени консултации на нас ни е известна само една. (Нарушение на чл. 19 от 
Наредбата). 

 

3. Нарушава се и изискването на чл. 40 ал.1 т.2, б.  от Наредбата, тъй като на мястото за 
запознаване с документацията не присъства регистриран експерт или лице с 



необходимата квалификация от планиращия екип, което отговорно да предоставя 

допълнителни устни разяснения на място. 

 

4. Одобрението на ОУП отстрана на МОСВ ще покаже една изключителна 

непоследователна политика след отрицателното становище на министъра на околната 

среда и водите по отношение проекта “Супер Боровец”, скоето се отказа навлизане на 

ски курорта на територията на НП Рила. 

 

В. Забележки по целесъобразност 

 

I.Осъществяването на подобен проект би застрашило довършването на процедурата по 

сертифициране на НП Рила за член на международната мрежа от защитени 

територии ПАН Паркс. В края на 2005 година приключи първият етап на 
сертифициране - за управлението на парка, и то бе подкрепено от Министерство на 
околната среда и водите. Държим да отбележим, че България е единствената страна 

в света с два Пан Парка - Това са НП Централен Балкан (напълно сертифициран) и 

НП Рила (с приклучил първи етап).  Развиването на проект за масов туризъм на 

територията на парка автоматично ще прекрати процеса на сертифициране на НП 

Рила за член на престижната международна мрежа. Това ще доведе до създаване на 

изключително лош образ на България. 

 

II. Община Сапарева баня разполага с изключителни ресурси за развитие на алтернативен 

и екологичен туризъм. С оглед силно негативни пример за развитие на ски курорти в 

България (ски зона Банско), както и световните тендендции за глобално затопляне и ръст 
на алтернтивния туризъм с 4-5 % годишно, за постигане на устойчиво логично и адекватно 

е съсредоточаване на усилията за развитие на алтернтивен туризъм в района. 

 

Г. Заключения: 

 

Поради изброените по-горе настояваме планът да бъде основно преработен 

като се проведат реални консултации с обществеността, като се вземат предвид 

посочените констатации  и се избегне всяко нарушение на законодателството.  

 

Готови сме да съдействаме за развитие на проекти за развитие на 

алтернативен туризъм, при които успешно се съчетават интересите на местната 

общественост с опазване на природните ресурси за поколенията. 

 

Това становище е подкрепено от: 

 

Тома Белев, 

Асоциация на парковете в България 

ул. Антим I  

02/ 989 53 77 

 

За Земята /CEE Bankwatch Network 

Филка Секулова / Цвета Христова  

www.zazemiata.org 



filka@zazemiata.orgHYPERLINK "" , cveta@zazemiata.org  

п.к. 975, София 1000, България 

тел. +359 2 943 11 23 

 

ИУЦЕ /CEE Bankwatch Network 
Петко Ковачев 

www.ceie.org 

petkok@bankwatch.org 

ул. Софроний Врачански 17A, 1303 София, България 

тел. + 3592 9808497, + 359 888 798712 тел./факс+ 359 2 9892785  

 

Сдружение за дива природа Балкани  

Андрей Ковачев / Катерина Раковска  

www.balkani.org 

andrey@balkani.org 

ул. Драган Цанков 8 , 1164 София, България  

тел. + 3592 963 14 70  тел./факс + 359 2 963 31 93   

 

 

Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани  

Константин Дичев  

www.greenbalkans.org 

office@greenbalkans.org 

бул. Шести септември 160, 4000 Пловдив, България 

тел./факс +359 32 62 69 15 

 

БДЗП / Bird Life Bulgaria 
Николай Петков 

http://bspb.org 

nicky.petkov@bspb.org 

п.к. 50, 1111 София 

тел./факс +359 2 971 58 55 

  

Александър Зафиров, 

Екологично сдружение “Чисти планини”, 

0886914444, apzafirov@gmail.bg 

 

инж. Момчил Панайотов, 

Българска асоциация за ски свободен и екстремен стил, 

0888 46 88 21, info@befsa.com 

 

Боян Казанджиев, 

Агенция за алтернативен и екотуризъм “Спация турс” 

++359 888 78 81 67 wildlife@spatia-tour.com 

 

Общество Бяло Братство  

председател Андрей Грива 



02 8668955, griva@mail.bg 

 

Райчо Башленски, Планински спасител - доброволец, ПСС отряд Дупница 

0898449315, rahahoo@yahoo.com 

 

 

Моля,  за отговорите си да използвате следните адреси на нашите общи представители:  

 

БлуЛинк - Информационна Мрежа 

ул. 'Царибродска' 59А 

Зона Б-18 

София 1309 

тел. 02/ 9201547 

тел./факс: 02/ 9292151 

office@bluelink.net  

 

 

с копие до: 

 

ЕС „За Земята“  

п.к. 975, София 1000 

тел./факс 02/ 9431123 

cveta@zazemiata.org 

 

 

 

 

 

 

      С уважение, 
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Приложение 1 

 

Списък на хабитатите по Корине, срещащи се на територията на туристически и ски 

център “Паничище - Езерата - Кабул” 

 

Код *  Код  Наименование 

3220  24.222 Съобщества по чакълестите брегове на планинските 

реки 

4060  31.41231 Съобщества от Vaccinium uliginosum в Рило - 

Родопския масив 

  31.461 Планински храсти с Juniperus nana (= J. sibirica) 

 * 31.4631 Съобщества oт Bruckenthalia в Рило-Родопския масив ! 

 * 31.49153 Съобщества от ниски храстчета на мечо грозде 

  31.4917 Съобщества от Dryas в Рило-Родопския масив 

  31.4A2 Балкано-Хеленски съобщества от Vaccinium myrtillus и 

V. vitis-idaea 

4070 * 31.58 Балканско-Рило-Родопски съобщества от клек (Pinus 

mugo) 

6150  36.1111 Алпийски мъхови съобщества край топящи се снегове 

на силикатен терен 

  36.1112 Алпийски нисковърбови съобщества край топящите се 

снегове на силикатен терен 

6230 * 36.318 Орто-Мизийски съобщества от Nardus stricta 

6430  37.8721 Мизийско-Балкански високотревни съобщества от 

Cirsium apendiculatum 

  37.8724 Мизийски високотревни съобщества от Geum 

coccineum 

7110 * 51.112 Торфища с Eryophorum vaginatum с зелени и жълти 

представители на Sphagnum 

8110  61.1133 Сипеи с доминиране на светлика (Luzula) в Рило-

Родопския масив 

  61.1151 Сипеи със Senecio spр. В Рило-Родопския масив 

8230  62.42 Силикатни, голи вътрешни (извън крайбрежието) 

скали 

 * 42.16 Мизийски гори с обикновена ела (Abies alba) 

 * 42.2412 ! Централно-Рило-Родопски смърчови гори 

 * 42.723 ! Гори от бяла мура в Пирин и Рила (Pinus peuce) 

  36.3921 Орто-Мизийски тревни съобщества от Festuca valida 

  36.394 Орто-Мизийски тревни съобщества от Sesleria comosa 

 * 24.17 Водопади 

 * 51.1 Активни преовлажнени торфища ! 

 

Кодът в колона 1 съответства на означението на типа местообитание в Приложение 1 на 

Директивата 92/43/ЕЕС 

Знакът “*” в колона 2 показва приоритетен за опазване тип местообитание 

Знакът “!” отбелязва типовете природни местообитания, включени в Приложение 1 на 

Резолюция 4 (1996) на Постоянния комитет на Бернската конвенция 



Кодът в колона 3 и наименованието на типа местообитание съответствува на Единната 

европейска класификация на местообитанията (A classification of Palearctic Habitats, 1996) 

 



Приложение 2 

 

Списък на растителните видове включени в Директива 92/43, срещащи се на територията 

на туристически и ски център “Паничище - Езерата - Кабул” 

 

Аrtemisia eriantha Ten. - скален пелин 

Gentiana lutea - жълта тинтява 

Lyсopodium alpinum - алпийски плаун 

 

Списък на растителните видове включени в CITES, срещащи се на територията на 

тутристически и ски център “Паничище - Езерата - Кабул 

Nigretela nigra - обикновена чернушка 

Списък на растителните видове включени в ЗБР, срещащи се на територията на 

тутристически и ски център “Паничище - Езерата - Кабул 

 

Diphasiastrum alpinum - Алпийски дифазиаструм 

Angelica archangelica - Лечебна пищялка 

Campanula transsilvanica - Трансилванска камбанка 

Jasione bulgarica - Българско вятърче 

Rhodiola rosea - Розов слатовръх 

Empetrum nigrum - Черен емпетрум 

Gentiana lutea - Жълта тинтява 

Gentiana punctata - Петниста тинтява 

Dactilohriza incarnata - Месночервена дактилориза 

Rheum rhaponticum - Рилски ревен 

Primula deorum - Рилска иглика 

Aquilegia aurea - Златиста кандилка 

Geum bulgaricum - Български омайник 

Saxifraga retusa - Алпийска каменоломка 

Trollius europaeus - Планински божур /Витошко лале/ 

 

Списък на растителните видове включени в, “Червена книга на Р България” том 1 

срещащи се на територията на тутристически и ски център “Паничище - Езерата - Кабул 

Златиста кандилка - Aquilegia aurea Janka -  

Планински божур /Витошко лале/ -Trollius europaeus L. -  

Алпийска каменоломка  - Saxifraga retisa Gouan  

Български омайник  Geum bulgaricum Panc. 

Панчичева пищялка - Angelica pancicii Vald. 



Преходна мурава -Pyrola media Swartz 

Мечо грозде -Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 

Божествена иглика /Рилска иглика/ - Primula deorum Vel.  

Високопланинско лъжичниче - Armeria alpina Willd. 

Жълта тинтява - Gentiana lutea L. 

Петниста тинтява  -- Gentiana punctata L. 

Алпийска язовка  - Bartschia alpina L. 

Трансилванска камбанка  Campanula transsilvanica Schur  

Панчичев спореж - Senecio pancicii Deg 

Рилска жълтица  - Leontodon rilaensis Hayek 

Йодерерово пропадниче - Pedicularis oederi Vahl. 

Скален пелин - Artemisia eriantha Ten. / 

Черен емпетрум - Empetrum nigrum L. 

Алпийски плаун /Алпийски ликоподиум/ - Diphasium alpinum (L.) Rothm. /Lycopodium 

alpinum L 

Сходна ежова главичка - Sparganium affine Schnizl 

Шлемов салеп - Orchis militaris L.  

Рилски ревен - Rheum rhaponticum L. 

 


