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Декларация
на Българското Ботаническо Дружество
Ние ботаниците, обединени в Българското ботаническо дружество, с голямо
внимание и тревога наблюдаваме възстановяването на отрицателната кампания срещу една
от най-знаковите ботанически институции в България и на Балканския полуостров –
Университетската ботаническата градина в гр. Балчик. Тази кампания беше подета от
Управата на гр. Балчик в лицето на Кмета на града и група жители на града. Тази кампания
отново се опитва да неглижира и зачеркне достиженията на поколения български ботаници
и специалисти-градинари, като съхранението и развитието на уникалната за страната ни
Ботаническа градина в Балчик отново се поставя под съмнение. За наше най-голямо
съжаление, в нея освен жители на град Балчик се включи и уважаваният от нас министър на
културата Вежди Рашидов с крайно некоректна и определено некомпетентна позиция,
изразена в негово интервю пред електронните медии. Голяма част от тези твърдения
оставяме без коментар, поради тяхната юридическа, административна и културна
несъстоятелност, като сме наясно, че това не е случайно явление, а просто ниско ниво на
компетентност.
Не можем да оставим без коментар обаче някои некоректни твърдения, които се
анонсират в тази отрицателна кампания. Те подвеждат обществеността и създават негативни
настроения, поради което искаме да акцентираме не само общественото внимание, но и
вниманието на отговорните институции.
Извеждането на преден план на твърдения за комерсиалност и печалбарство от
страна на Университетската ботаническа градина поради събираните входни такси е грубо

подвеждане на обществото. Тези такси служат за издръжка и развитие на Градината и
тяхното използване е ясно регламентирано с Решение 218/07.04.2011 г. на Министерския
съвет на Република България. Искането на жители на определена община да не заплащат
законно установена и определена такса, за разлика от останалите граждани и туристи е
повод за дискриминационно отношение и извличане на облагодетелствания по отношение
на местожителство. Наивно е да се мисли, че министърът на културата и неговият екип не са
осведомени какво означава това и какви са условията постановени в Закона за
дискриминация.
Сериозен коментар заслужават твърденията, квалификациите и нападките на г-н
Рашидов към институцията Ботаническа градина в научен и образователен план.
Недопустимо е в днешно време, когато принадлежим към съюз на европейски държави,
декларирали сме, че споделяме ценностите и сме подписали десетки конвенции на световно
ниво, които са ясно свързани с опазване на биологичното разнообразие, български
министър да си позволява подобно отношение. Използваме този неприятен повод да
припомним на г-н Рашидов какво представляват ботаническите градини в съвременното
пространство, без да правим подробен исторически преглед.
Университетската ботаническа градина в Балчик е създадена от един от учредителите
на Българското ботаническо дружество и виден български ботаник акад. Даки Йорданов.
Повече от 55 години нейната основна дейност е свързана с опазване, разширяване и
показване на разнообразието на растителния свят, екологичното възпитание в най–широкия
му и достъпен смисъл, обучението и научната дейност на хиляди млади хора и научни
работници. Университетската ботаническа градина в Балчик е редовен член на Световния
съвет на Ботаническите градини (BGCI) в Лондон от 1997 г. и е определена като Национален
спасителен център за редки и застрашени видове във връзка с прилагането в България на
Европейските норми на Световния съвет на Вашингтонската конвенция (CITES).
Специализирана е в развитието на колекции от тропични и субтропични екзоти. Известна е с
колекцията си от сукуленти и кактуси, в която са включени около 600 вида, а експозицията на
открито от едроразмерни кактуси и сукуленти, разположена на площ от около 1 дка, е
втората по рода си в Европа след тази на Монако. Не на последно място, Университетската
ботаническа градина е лице и знаков символ на гр. Балчик, който привлича значителен
туристически поток и по този начин съдейства за развитието на туристическия бизнес в
града.
Настояваме отговорните институции в Република България да заемат принципна и
цивилизована позиция в съответствие с правителствените решение и законодателството на
страната за прекратяване на необоснованите нападки и атаки срещу Софийския Университет
и Университетската ботаническа градина в Балчик, която да е в съзвучие с европейските
ценности и традиции, към които се стремим и определяме като свой приоритет.
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