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ПОДКРЕПИТЕЛНО ПИСМО
Ние от Българско дружество за защита на птиците изказваме изключителното си
неодобрение от резултата от проведения от Изпълнителна агенция по горите
конкурс за избор на директор на Дирекция на природен парк „Витоша” и пълна
подкрепа за досегашния директор инж. Тома Белев, доказал през годините своя
професионализъм, компетентност и умения да ръководи най-стария и сложен за
управление парк на Балканите.
Процедурата по провеждане на конкурса и фактът, че изискванията към
кандидатите бяха променяни в процес на избор, ни кара да смятаме , че изборът
на нов директор не е случаен и в услуга на определени интереси. Опорочаването
на процедурата ясно компрометира нейната законосъобразност, поради което
смятаме, че тя трябва да бъде отменена.
Публичното отразяване на събитията около последните промени в Закона за
горите ясно показа, че отговорни институции се поддават на натиск и
манипулации от страна на известната фирма инвеститор на Витоша – Витоша ски.
Публична тайна е, че въпросната компания от години оказва натиск върху
досегашният директор на ДПП Витоша за осъществяване на плановете си за
разширяване на ски зоните в планината. Тези амбиции на компанията, обаче,
рязко противоречат на действащия в момента План за управление на парка.
Твърдото отстояване и противопоставяне на тези намерения на инж. Тома Белев
стана причина за активна личностна атака срещу него в медийното
пространство.Опасяваме се, че тези инвестиционни намерения, които
застрашават планината и на които активно се противопоставя инж. Тома Белев
станаха причина и за неговото отстраняване.
Връзка между решението на правителството за промяна в Закона за горите,
породено от частни бизнес интереси на Витоша, поредицата послания за
"подкрепа на инвестициите в туризма" и отстраняването на инж. Белев

подсказват крайно неблагоприятна тенденция за обслужване на частни интереси
от страна на държавата.
През дългите години работа, инж. Тома Белев е доказал своята компетентност и
всеотдайност в изпълнението дейностите и отстояване на интересите на ПП
Витоша. Природен парк Витоша е най-посещаваната защитена територия в
България и важна част от живота и здравето на жителите на София, Перник и
прилежащите населени места.
Силно се опасяваме, че направеният избор за нов директор, е необоснован и
неподходящ, най-малкото защото избраният след конкурса нов директор няма
опит с работа и управление на защитени територии или в сферата на опазване на
природната среда и развитие на природосъобразен туризъм, каквито са основните
функции на природния парк.
С тази крачка, настоящото управление показва продължението на установената
от предходните управляващи тенденция за отстраняване на „неудобни”
служители от държавните институции, работещи за опазване на околната среда.
През последните години редица служители, които най-ревностно и отдадено си
вършат работата по опазване на природата в отговорните за това структури, бяха
освободени с неясни и необосновани доводи и обяснения. Ние като гражданско
сдружение и като експерти работим активно с държавните органи за
осъществяване на природозащитната политика. Работили сме и сме видяли в
съвместната ни работа отдадеността на хора, като инж. Тома Белев, които
ревностно бранят интересите на природата и държавата. Затова не можем да
останем безучастни към тези събития, доказващи за пореден път, че частните
икономически интереси на едни и същи бизнесмени стоят над интересите на
природата и не признават правила, закони и морал.
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