ДО
Главния прокурор
на Република България
г-н Сотир Цацаров
26.02.2018 г.
София

СИГНАЛ
От Политическа партия „Зелените“

Уважаеми Г-н Цацаров,
Във връзка с концесията в Национален парк „Пирин“ за предоставяне на
особено право на ползване на защитена територия – изключителна държавна
собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“ с площ на
предоставената територия от 99,55 ха – желаем да обърнем Вашето внимание
върху следните въпроси:
1.

Собственост на концесионера в Национален парк „Пирин“ Юлен АД.

2.
Нарушения от страна на ЮЛЕН АД в Национален парк „Пирин“ и начина
на управление и контрол на концесионера.
3.
Начина на изразходване на средства от държавния бюджет с които се
субсидира Българска федерация по ски.
4.
Получава ли държавна помощ „Юлен“ АД в нарушение на Закона за
държавните помощи.

Относно: Собственост на концесионера в Национален парк Пирин Юлен
АД и начина на управление и контрол на концесионера.
Във връзка с проекто-решение на Министерски съвет за промяна на
концесионния договор на Юлен АД за ползване на територия в НП „Пирин“, в
публичното пространство се повдигна въпросът за собственика на
дружеството-концесионер. Съгласно изявления на неговия управител Петър
Петров в телевизионно интервю в Нова ТВ на 5.01.2018 г., дружеството има
номинален собственик, който е различен от реалният собственик: „Това лице,
което цитирате (Георгису Георгиу ) реално погледнато е номиналният
директор и собственик. Номиналният директор и собственик не държи за
себе си (правата), а за трето лице . Всички български институции, които по
закон трябва да знаят тази информация, я знаят. Те знаят кой е действителния
собственик. Това е декларирано, но аз не мога да разкривам тайна в ефир“.
Последваха изявления на министъра на околната среда и водите г-н Нено
Димов, на вицепремиера г-н Валери Симеонов, че на тях не е известен
реалният собственик. В телевизионно изявление г-н Бойко Борисов заяви, че
собственик на Юлен АД или много-близко до собственика лице е г-н Цеко
Минев. След изявлението на премиера ПИБ отхвърли твърдението му, че
нейният собственик г-н Минев е собственик на Юлен АД.
Според нас е важно да се установи кой е реалният собственик на Юлен АД,
доколкото публични средства от държавния бюджет (над 10 милиона от 2007
година насам) достигат до Юлен АД чрез договори на Българска федерация по
ски, управлявана от г-н Цеко Минев и, ако се потвърди твърдението на г-н
Бойко Борисов, то това би било сериозен конфликт на интереси.

Относно: Нарушения от страна на ЮЛЕН АД в Национален парк Пирин и
начина на управление и контрол на концесионера..
Видно от Решение 1776/2015 на петчленен състав на Втора колегия на ВАС по
адм. дело 13995/2014 г. съдът установява „По делото са налице доказателства
за извършени от "Юлен" АД нарушения, установяващи трайна тенденция към
неспазване на нормативната уредба по околна среда и незачитане на
екологичните изисквания, а именно: влезли в сила наказателни
постановления; заключителни актове от проверки на прокуратурата (ОП –

Благоевград и ВАП); сигнали за нарушения от неправителствени екологични
организации; доклади-становища от контролните органи (РИОСВ и ДНП).
Констатации за нарушения на организацията се съдържат и в Одитен доклад
на Сметната палата №0400002611 за извършен одит на концесионния договор
"Ски зона с център Банско – част от територията на Национален парк
–"Пирин", за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г., както и в Доклад за
резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одита. Същите са
публично достъпни, публикувани са на интернет страницата на Сметната
палата и като такива са известни на съда. “При ползването на концесията са
извършени множество нарушения на нормативната уредба по околна среда и
незачитане на екологичните изисквания.“
Също така съдът установява, че „В рамките на процесното производство са
депозирани мотивирани становища-сигнали от неправителствени екологични
организации (Коалиция "За да остане природа в България", вх. №С46/03.06.2013 г. и "Асоциация на парковете в България", вх. № 48-00802/01.08.2013 г.), с конкретно посочени нарушения от страна на "Юлен" АД
на законодателството по околна среда, в т.ч. значително превишаване на
предоставената му концесионна площ и на предмета на концесията, както и
на негативните екологични последици от извършването им, изразяващи се
включително и в постановяване по случая на Решения № 34 COM.7B.19 и №
34COM.8B.5 от 2010 г. на Комитета по световно наследство към ЮНЕСКО за
изключване на територията на ски-зона "Банско" от обекта на световно
наследство, поради увреждане на уникалната му природозащитна стойност в
резултат на строителството на ски-писти, ски-съоръжения и съпътстваща
инфраструктура, чието продължаване съставлява критична заплаха за обекта.
С оглед съдържанието и естеството им, същите правомерно са
квалифицирани от органа като жалби по смисъла на Регламента. По повод
постъпилите отрицателни становища са проведени консултации с
кандидатстващата организация (л. 37 и сл.). Жалбите не са разрешени по
удовлетворителен начин, поради което в съответствие с материалния закон и
неговата цел министърът е отказал регистрацията предвид неизпълнение на
предпоставките по чл. 13, параграф 2, б. "г", във връзка с б. "д" от Регламента.“
Съдът приема, че въпросите със значително превишаване на предоставената
концесионна площ и на предмета на концесията, както и на негативните
екологични последици от нея не са разрешени по удовлетворителен начин.

От решение ЗД-132/14.12.2017 на Министъра на околната среда и водите,
публикувано на интернет-страницата ekoarhiv.bg е видно, че МОСВ не
разполага с координати на границите на зоните „зона IV сгради и
съоръжения“ и “III- зона за туризъм“ на действащия план за управление. В
същото време МОСВ издава редица разрешителни на Юлен АД за ново
строителство в НП „Пирин“, в които твърди, че строителството попада в зона IV
- сгради и съоръжения (писмо 26-00-754/11.09.2017г, писмо НСЗП 236, ОВОС48.20.09.2017г, писмо НСЗП-189/9.10.2017, писмо ОВОС – 59/ 24.10.2017,
писмо НСЗП 235, ОВОС-49/20.09.2017, писмо ОВОС-56/18.10.2017 – видни на
интернет-страницата на МОСВ). Липсата на геодезични координати на
границата на зоната и в същото време издаване на разрешения за ново
строителство в тази граница е невъзможно.
В публично разпространено Становище на Коалиция „За да остане природа в
България“ от 11 декември 2017, относно Проект на Решение на МС за даване
на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на
договор за предоставяне на концесия върху защитена територия,
изключителна държавна собственост, представляваща част от НП "Пирин", са
посочени сто въпроса, които показват сериозни проблеми свързани с
концесията на част от Национален парк „Пирин“. Някои от тях са свързани с:
1.
2.
3.
4.
5.

надвишаване на площта ползвана от концесионера,
строителство без приети подробни устройствени планове,
строителство, непредвидено в плана за управление на НП Пирин,
строителство, непредвидено в концесионния договор,
строителство, непредвидено в териториално устройствения план на ски
зоната,
6. строителство извън концесионната площ,
7. строителство в нарушение на законите за опазване на околната среда,
за биологичното разнообразие и на защитените територии,
8. увеличаване стойността на концесията след 18 април 2014 г. когато
влиза в сила Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
(Директива за концесиите) в нарушение на .
9. строителство от трети лица без учредяване на вещни права – Маренго
трейдинг ЕАД
10. неиздаване на актове за държавна собственост на построените
съоръжения, които неправомерно се водят в капитала на концесионера,

11. разминаване между декларираните приходи и разходи от дейността на
Юлен АД за 2014 г пред МОСВ и декларирането в Търговския регистър.
Поставените въпроси са изключително важни и, освен сериозни
индикации за нарушения на нормативната база, са и показателни за
начина на разпореждане с изключителната държавна собственост в
Национален парк „Пирин“.

Относно: Начина на изразходване на средства от държавния бюджет, с
които се субсидира Българска федерация по ски (БФСки).
Ежегодно Българска федерация по ски получава целеви субсидии от
Министерство на младежта и спорта.
От ОДИТЕН ДОКЛАД № 0200009212 за извършен одит за съответствие при
финансовото подпомагане на спортни дейности от Министерството на
физическото възпитание и спорта за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. е
видно, че БФСки сключва договор по разходване на средства получени от
ММС с:
1. Собственото си дружество „Български ски пул“ ЕООД - фактура №
1528/29.02.2012 за 49 165,62 лв.
2. „Инфоспорт“ ООД- София за 229 095,82 лева . Дружеството е
собственост на "ЛИБЕРО" ЕАД и Стоян Атанасов. От своя страна
дружеството "ЛИБЕРО" ЕАД е с управители Петър Петров и Боян
Мариянов. Петър Петров от своя страна е в управителните органи на
Юлен АД и Витоша ски АД, а Боян Мариянов по същото време е член на
УС на БФСки.
3. Юлен АД за 2 710 480 лв. По това време Юлен АД се управлява от Боян
Мараиянов, който в същото време е и член на УС на БФС.
От договорите за обществени поръчки публикувани на интернет страницата
на БФСки е видно, че:
1. На 15.12.2014 БФСки сключва договор с дружеството Макс спорт 2000
ЕОД на стойност 391 160 лв. без ДДС. Дружеството Макс спорт 2000 ЕОД
се представлява от Илия Ел Фелеки, който в същото време е член на УС
на БФСки.

2. На 14. 04.2016 БФСки сключва договор с фирмата Спорт 3000 ЕОД на
стойност 391 160 лв. без ДДС. Сумата е напълно еднаква с посоченият
по-горе договор, услугата е същата, а фирмата Спорт 3000 ЕОД е
създадена на 22.02.2016 г и е единствен участник в процедурата. През
целия период на изпълнение на договора фирмата има един служител.
Подобни договори сключени с дружества които са собственост или се
управляват от членове на УС на БФС или свързани с тях лица може да се видят
и в доклад ФИ5СФ-0062/14.09.2011 г на АДФИ за извършена финансова
инспекция на БФСки, включително с BH AIR, Юлен АД, Балкан Холидейз
Сървисис ООД, Витоша ски АД, РА Киви ООД, и др.
Посочените по-горе договори представляват нарушение на българското
законодателство. Имаме основателни съмнения, че при подробна проверка
на БФСки ще се установят и други злоупотреби с публични средства.

Относно въпроса получава ли държавна помощ Юлен АД в нарушение на
Закона за държавните помощи.
От публикации в медиите, доклади на АДФИ и Сметната плата и други
публични документи става известно, че до Юлен АД са достигнали на базата
договори с Българска федерация по ски и дъщерното и дружество Български
ски пул средства от държавния бюджет и бюджета на община Банско в размер
над 10 милиона лева, което представлява нарушение на Закона за
държавните помощи и общностното на ЕС законодателство, ако липсва
разрешение на компетентния държавен орган за държавните помощи:
Година

Размер на
финансиранe

Повод

За какво

2007

301269

2007

40000

Договор от БФСки с Юлен
за подготовка на писти
Помощ от Община Банско

2007

40000

европейска купа по ски алпийски
дисциплини Банско 27-30.01.2007
европейска купа по ски алпийски
дисциплини Банско 27-30.01.2007
европейско съствезание по биатлон

2008

698116

европейска купа по ски алпийски
дисциплини мъже Банско 07-08.03.2008

разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен

Помощ от Община Банско

2009

2071205

световна купа по ски алпийски
дисциплини жени Банско 2009

разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен

2009

277171

допълнителен старт в дисциплина ски
спускане към Световната купа на
27.02.2009

разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен

2010

546127

Европейска купа по ски алпийски
дисциплини БАнско 22-23.01.2010

разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен

2010

10000

откриване на ски сезон 2010-2011

Помощ от Община Банско

2011

1950000

помощ от ММС за БФСки

2011

360000

2012

2710248

2013

40000

Световна купа по ски алпийски
дисциплини за мъже.э(суперкомбинация
и слалом) Банско на 26 и 27 февруари
2011 г.
Световна купа по ски алпийски
дисциплини за мъже.(суперкомбинация
и слалом) Банско на 26 и 27 февруари
2011 г.
Световните купи по ски алпийски
дисциплини - мъже и жени в гр. Банско
2012
откриване на ски-сезон 2013-2014

2015

1265000

договор между БФС и
Юлен

2015

300000

2017

990000

Световната купа по ски за жени - супер
гигантски слалом и супер комбинация от
28.02.2015 г. до 01.03.2015 г
Световната купа по ски за жени - супер
гигантски слалом и супер комбинация от
28.02.2015 г. до 01.03.2015 г
Световна купа по сноуборд в Банско 35.02.2017

2017

120000

2018

900000

Световна купа по сноуборд в Банско 35.02.2017
Световна купа по сноуборд в Банско 2628.01.2018

помощ от Община Банско

договор между БФС и Юлен
за наем
помощ от Община Банско

помощ от община Банско за
БФСки
разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен
помощ от община Банско за
Български ски пул
разходи от БФСки за
спортно оборудване и
наеми, вкл. наем за Юлен

Уважаеми Г-н Цацаров,
В посочените по-горе данни са налице основателни съмнения за
законосъобразността на редица решения и договори, свързани с публични
средства и територия-държавна собственост, за които смятаме за необходимо
Вие, като Главен прокурор, да разпоредите действия, като повдигнете
обвинения, както и да извършите допълнителни цялостни проверки на
свързаните институции, фирми и лица. Повдигнатите от нас теми са от
изключителен публичен интерес, за което свидетелстват и десетките протести
на хиляди българи през последните два месеца, провеждащи се в десетки
градове в България и чужбина.
Надяваме се, че на този сигнал ще бъде реагирано своевременно и
отговорно, както подобава на институцията, която представлявате!

С уважение:
Борислав Сандов
Съпредседател на ПП „Зелените“

