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ДО  

Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ОТНОСНО  

Уволененията на директорите на трите национална парка - “Рила”, “Пирин” и 

“Централен Балкан” през септември и октомври 2022 г. 

Уважаеми г-н Президент,  

Уважаеми г-н Министър-Председател, 

Уважаема г-жо Министър,  

В рамките на по-малко от 2 месеца бяха освободени директорите на трите Национални 

парка, един от които назначен след конкурс (НП Централен Балкан).   

Безпокойството ни е голямо, тъй като само за няколко месеца въпросните трима вече 

бивши директори успяха да свършат огромен обем работа и припомниха истинския смисъл на 

тези институции, така както е зададен от Закона за защитените територии. Част от техните 

успехи бяха видими дори за непрофесионалистите.  

Ние работим в планините на България от над 25 години и сме свидетели на дълги 

години безхаберие. Познаваме от първа ръка проблемите в българските защитени територии 

и наблюдаваме как десетилетия наред решенията се отлагат. През годините сме подавали 

сигнали за нерегламентирани дейности като транспорт с моторни шейни, АТВ, джипове, липса 

на контрол и влошаване на екосистемите и пътеките в популярните за турситите части в 

парковете “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, работа по проекти с европейско 
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финансиране, които са в ущърб на природата на парковете.  

През последните месеци, в които работеха вече бившите директори на трите 

национални парка, виждахме реална промяна и търсене на решения на проблеми, за които от 

години алармираме. Като например това, че се намали негативното въздействие на хората 

върху циркуса на Седемте рилски езера и беше спряно движението на МПС-та до същата 

високопланинска долина. Подобрен беше и теренният контрол в границите на Националните 

паркове. Започнаха дейности с младежи и такива за повишаване информираността на 

туристите с цел по-осъзнато и безопасно поведение в планината. Започнаха процеси за 

дигитализиране и повишаване на прозрачността за дейностите в парковете и въвличане на 

гражданите и гражданските организации в тях. 

В този смисъл мотивите в заповедите за уволнение “неефективно справяне със 

служебните задължение” и “липса на управленски умения” звучат поръчково и фалшиво. Те 

не кореспондират с постигнатото в кратки срокове от споменатите по-горе директори. 

Категорично не сме съгласни мотивирани и честни хора, с доказана експертиза да бъдат 

уволнявани с лека ръка. Всички ние, работещите в тези и други защитени територии, сме 

наясно с безхаберието, с което са управлявани най-крехките природни територии в 

последните десетилетия.  

Вярваме, че както ние, така и Вие, поставяме на първо място българската природа и 

нейното адекватно опазване. През последните месеци бе доказано, че това може да се случи. 

Важно е да не бъдат спирани хора като Владимир Милушев, Валери Мечев и Светослав 

Тодоров. Настояваме за тяхното възстановяване и продължаване на работата по въвеждане на 

добри практики в управлението на националните ни паркове в комуникация с хората в 

планината.  

Оставаме на разположение за последваща дискусия и публичност по казуса.  

Лице за контакт: Елеонора Йосифова - eleonora@baatbg.org. 

 

С уважение,  

Елеонора Йосифова - председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм   

Любомир Попйорданов - председател на УС на Планини и хора - Асоциация на планинските 
водачи в България  

Момчил Панайотов - председател на УС на Българска Асоциация по Ски Свободен и 
Екстремен Стил (БАССЕС) 
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Кирил Левтеров – планински водач и управител на Актиано ЕООД 

Ар ен Би Адвентчър ООД  

Сдружение "Байкария" 

Инто дъ Уайлд ООД  

Одисея-Ин ООД  

Палахутев Травел ЕООД  

Пенгуин Травъл ООД  

Топ Гайдс ООД  

Травентурия ООД  

Треккинг ЕООД  

ТрекМания ООД  

Трек Дъ Уърлд ЕООД 

Ела с Нас - Код Приключение ООД  

Бюро Радецки ЕООД 

Скиато ЕООД 

Бюро за туризъм и приключения “Пълдин” 

 

05.11.2022 г., гр. София  


