
Здравейте, 

Пиша ви относно един проблем, за който съществува огромна медийна тапа в 
момента в България. С няколко приятели се събрахме и решихме да се 
опитаме да помогнем за привличането на повече хора в протестите против 
поправките в закона за горите. Не чета много блогове, но разбрах, че вашият 
е доста четим и реших да ви пиша. Така ако се заинтересувате и решите да 
публикувате статия, повече хора ще разберат за текущите игрички на 
правителството и големя бизнес. 

За да разберете колко е голяма дезинформацията - ето какъв беше протеста 
против промените в закона на (04.02.2012):
http://www.youtube.com/watch?v=_u-0KwXLSOg 
Така беше отразен той за пред широката аудитория:
http://www.btv.bg/story/1221484465-
Poreden_protest_sreshtu_promenite_v_Zakona_za_gorite.html 
А всъщност бяхме ето толкова:
http://www.facebook.com/photo.php?v=3288666902659 

В сряда (15.02.2012) се проведе протест в защита на промените в закона. На 
него разни кметове на общини се бяха възползвали от стари и бедни хорица, 
да ги наемат да протестират, без те самите да знаят за какво са там. 
Ето какво се е случило:
http://www.dnevnik.bg/zelen/2012/02/15/1767103_poddrujnici_na_promenite_v
_zakona_za_gorite_se_subraha/ 
И как това беше отразено от масовите медии:
http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/132588916-
Miting_pred_parlamenta_sreshtu_ekologichniya_teror.html 
А това е "цирка", който са направили, явно символа им е кавалджия с 
двулевка на челото:
http://news.ibox.bg/news/id_1724501382 

Евтино представление, но зараждащо нова мода "протестиране с автобуси", 
като аналог на "гласуване с автобуси". А най-тъжното е че, когато разговарях 
с познати от съответните курортни градчета те не знаеха, че някой ги е 
представлявал пред парламента. Основния им проблем в момента е, че 
големите хотели пускат "All inclusive" програми. Всички туристи се тъпчат там 
и за обикновения семеен хотел или кръчма, няма клиенти. Големия бизнес 
печели, а малкия продължава да беднее. Не е редно! 

Ето едно сравнение на платения протест с нормалния такъв:
http://e-vestnik.bg/13951/plakati-s-parite-na-tseko-kak-si-lichat-platenite-
protesti/ 
И как всъщност броят медиите:
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Уви, медийната тапа е голяма и ако не се задействаме, промените ще минат и 
планините ще заприличат на застроеното ни вече море :( 
Защо казвам това, ами монополистите са си приготвили пакет от закони, с 
които си улесняват трупането на пари, за сметка на малкия бизнес, 
нормалния човек и природата: 

Анализ на промените в закона за горите
http://forthenature.org/news/2247
http://forthenature.org/news/2287 

На кратко: 
• "частни фирми" получават право да застрояват публична държавна 

собственост - сега писти и лифтове, а защо не и хотели след време 
• отпада изискването за строителството на ски писти и лифтове, 

концесионера да заплаща такса на държавата за промяна на 
предназначението и цялата бумащина, и екооценки се прескача

• определени "частни фирми" получават привилегията да не участват в 
публичен търг за придобиване на право на строеж и/или стопанисване 
на ски писти и лифтове 

• цената за правото на строеж и правото на ползване на ски писти и 
лифтове няма да се определя на пазарен принцип чрез търг, а по 
административна наредба, непрозрачно, въобще смърт на бизнеса, да 
живее монопола и рекета под масата 

Aнализ на промените в закона за спорта:
http://forthenature.org/news/2289
http://wwf.bg/?203432%2Fwwf-law-sport-changes 
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На кратко: 
• хижите, които са държавна и общинска собственост, ще могат се наемат 

само от спортни организации. 
• отпада задължението на "ползвателя" да заплаща право на ползване за 

екопътеките и ски пистите, и се дава безвъзмездно право на ползване 
да се учреди за спортни клубове и федерации. 

• ще може да се отдават на концесия и държавни и общински горски 
територии, тоест нищо чудно след време да не можем да си вървим 
спокойно по планинските алеи, понеже някой ще си измисли "такса 
отдих" 

• дава се възможност средства от бюджета на Министерство на 
физическото възпитание и спорта да се отделят за изграждане, 
реконструкция и модернизация на спортни обекти, съоръжения, обекти 
за социален туризъм. Тоест държавата ще отделя пари за частни 
обекти, а частните обекти ще печелят чисти пари на гърба на 
нормалния човек. Плащаме данъци на държавата -> Държавата 
спонсорира "частните фирми" -> "Частните фирми" взимат пари от 
нормалния човек, понеже ползва съоръженията или териториите. И така 
нормалния човек плаща двойно, ЗАЩО? 

• в регистъра на Министерство на физическото възпитание и спорта за 
обекти на социалния туризъм са включени ваканционни селища, 
въжени линии, еко пътеки и туристически бази, но промените в закона 
позволяват да бъдат включени и ски писти или ски плацове. 

Ето и една хубава статия кой печели от тези промени:
http://e-vestnik.bg/13561/koy-vladee-zimnite-kurorti-i-koy-pecheli-ot-
popravkite-v-zakona-za-gorite-1/ 

В момента се борим против промените в Закона за горите, след това ще се 
борим и против промените в закона за спорта, но кой знае още какви 
лобистки промени са ни приготвили в други закони. 

Всъщност ето и една статия, която зърнах преди малко - под шапката на 
"защита от бедствия" вече ще могат да се изсичат "до 30% от дървесината в 
съответния район, след предварително одобрение на принципала"
http://bnt.bg/bg/news/view/70267/ministyr_najdenov_shte_predloji_promjana_v
_zakona_za_gorite 
Е честито, направо да си махнем зеления цвят то знамето :( 

Моля Ви, позаинтересувай се за проблема, защото е голям, а малко хора му 
обръщаме внимание и след 10 години, като нищо ще ни се случи това: 

С цикъл празненства откриват ски сезон 2020/21 търговско-увеселителените 
центрове на „Витоша Ски Монополист” ЕАД
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Извинявам се ако съм Ви обезпокоил! Целта ми е да се опитам да 
информирам повече хора за тези нередности, преди те да са станали 
необратими. 

Пожелавам Ви един хубав уикенд! 
Филип Вукадинов
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