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ДО
СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (АФКОС-БЪЛГАРИЯ)
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
МЕДИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

		КОПИЕ: ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ)
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
            На основание на чл. 3. (2), т.14, т. 28. аа) и дд), т. 29. и т. 30 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, настояваме да бъде извършено финансово разузнаване на фирмите:  
1.         "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" GBR 99% собственик на  фирма Рила Спорт - БУЛСТАТ 131228889 и 76% от Атомик – Инвест БУЛСТАТ 109531195 -  съвместна фирма с Община Сапарева баня;
2.         "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс"АД-Вирджински о-ви бр. 100% собственик на  фирма “Маунт Форест” ЕООД  - БУЛСТАТ 131434871
3.         „Икуест Партнърс Лимитед” GBR 100% собственик на  „Екуест” - БУЛСТАТ 131147857
4.         "Шапиро Инвестмънтс Лимитед" CYP 100% собственик на фирма Бк Проджект - БУЛСТАТ 131421030, а тя 50% собственик на Спортно - Туристически Център Перелик БУЛСТАТ - 120575422
            Мотиви:
1.                  Посочените фирми са офшорки с неизяснени собственици и недоказан произход на парите. 
2.                  Участват в смесени дружества с български фирми и общини;
3.                  Извършват разпоредителни сделки с десетки хиляди дка гори и земи държавна и общинска собственост в огромна обществена вреда.
4.                  Смесената фирма с Община Сапарева баня извършва престъпления под формата на незаконни строежи в Национален парк Рила безнаказано вече втори месец.
5.                  Инвестиционните намерения са в противоречие с българското и европейско природозащитно законодателство и обществения интерес;
Обществена тайна са имената на собствениците и произхода на „чуждия” капитал – от политическия елит на България. Навярно поради тази причина Правителството, Общини и институции се надпреварват да извършват с действия и бездействия престъпления в угода на „инвеститурите”.
Настояваме незабавно да бъдe замразена дейността на посочените фирми в Сапарева баня, Боровец и Смолян, както и дъщерните и смесени фирми образувани с тях до изясняване на изискванията на Чл. 3. (1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Настояваме извършителите на престъпления относно незаконните строежи в Сапарева баня да бъдат подведени незабавно  под наказателна отговорност.
Настояваме да бъдем информирани за резултатите незабавно след приключване на проверката. 
 
В коалицията „За да остане природа в България” участват Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, Федерация “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли” и WWF Дунавско–Карпатска програма България.
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С уважение:
Константин Дичев
Управление Природни Ресурси
Зелени Балкани България
E-mail kdichev@greenbalkans.org
www.greenbalkans.org
Tel. /Fax +359 32 62 69 15
GSM: 0886 966 583


