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ОТВОРЕНО ПИСМО
Относно: освобождаването на инж. Румен Райков от длъжността
Управител на “Агролеспроект”

Настоящото писмо е от колектива на “Агролеспроект” ЕООД, прието на
общо събрание, проведено на 31 май 2010 г. в подкрепа на инж. Румен
Райков, досегашен управител на фирмата.
Инж. Румен Райков е доказан професионалист и ръководител, чийто
трудов стаж е само в “Агролеспроект”, започнал през 1979 г., веднага след
завършване на висшето си образование е преминал през всички нива на
работа – от проектант лесоустроител, ръководител група, контролен
специалист, началник отдел КТК, зам. управител до управител, с утвърден
опит и авторитет. Участвал е в изготвяне на методики и наръчници за
лесовъдската практика, специализирани статии и нормативни документи.
Той се ползва с неоспорим авторитет и признание от цялата лесовъдска
колегия. Води една непримирима битка за отстояване на морала и етиката
в лесовъдската професия. Създава условия за организирана, спокойна и
професионална работа в колектива.

По време на управлението на инж. Румен Райков от 2001 г. до 2009 г. по
отношение
на
основните
финансово-икономически
показатели,
Дружеството бележи значителни успехи, които се илюстрират със
следните показатели:
Показатели
Нетни приходи от продажби
(обем)
Балансова (нетна) печалба
Рентабилност в проценти

2001 г.
906 хил.лв

2009 г.
Разлика
2870 хил.лв Над 3 пъти увеличение

3 хил.лв
0,3%

98 хил.лв
3,4%

Собствен капитал
Средносписъчен състав

328 хил.лв
95 бр.

574 хил.лв
97 бр.

Социални разходи

2 хил. лв

108 хил.лв

+ 95 хил.лв
11 пъти
по-висока рентабилост
75% ръст
Запазване на числения
състав
Над 100 хил.лв
увеличение

За осем години управление при инж. Румен Райков не е допуснато нито
едно просрочено задължение към бюджета, към социалните и здравните
фондове, както и към доставчици и към персонала.
Само през 2009 г. са внесени данъци и осигуровки в бюджета в размер
на 1 270 000 лв.
По време на неговото управление са постигнати сериозни социални
придобивки. В конструктивен диалог с двете действащи синдикални
организации на КНСБ и КТ “Подкрепа”, се изготвят и подписват ежегодни
колективни трудови договори, провеждат се курсове за квалификация,
ежегодно абонаментно здравно обслужване, подпомагат се болни и
пенсионирани служители, подобрени са условията на труд - пособия за
теренна работа, осигуряват се ежемесечни ваучери за храна и се осигурява
собствена база за почивка на Черноморието.
На мястото на инж. Румен Райков е назначен г-н Атанас Петков, без
никакъв ценз и опит в горския сектор и човек непознат за колектива.
Нелогичен е целият акт на назначаване на нов човек и промяна в
ръководството, при положение, че фирмата е една от малкото държавни
фирми, които са в много добро икономическо състояние. Тя е контраст на
общото лошо икономическо и финансово състояние в национален мащаб.
През последните 109 години от тук са минали поколения лесовъди,
които са формирали визията на цялото лесоустройствено проектиране,
дало основата и на съвременното стопанисване на горите.
Аргументи в подкрепа на запазване статута на “Агролеспроект” ЕООД
през последната година изказахме нееднократно до всички институции,
съпричастни на този изкуствено създаден проблем. Вярвахме, че здравият
разум и логиката на цифрите доказаха, че трябва да ни има!
Фирмата е от ключово значение за работата и функционирането на ИАГ
и нейните поделения. Това е факт, който ще потвърдят всички експерти,
научни работници и специалисти, свързани с практиката. Това е

реалността на последните няколко години, в които страната ни нямаше да
изпълни поети ангажименти с европейското си членство, свързани с гори и
екология без “Агролеспроект” ЕООД. Безспорната ни роля за едно от най–
ценните държавни богатства – горите, е документирано от стотици проекти,
които се изпълняват, без нито едно изключение, от безупречното
състояние на техническия архив за горите.
Ние сме убедени, че от това произтича висока отговорност на
принципала ни за бъдещето на фирмата. Тя е без реална алтернатива по
отношение на обезпечаването на държавните органи и предприятия с
данни, информация и анализи за стратегически важния отрасъл “Горско
стопанство”. Значителен е опитът и приносът на фирмата при
разработването на екологични проекти – планове за управление на
защитени територии, както и нейният потенциал за включване в
стратегически проекти за управление на зоните по Натура 2000, с
активното финансиране по международни проекти и при сегашната
ефективност на разходите за тези дейности.
Тези факти са следствие на едно разумно, професионално и открито
ръководство и развитие на “Агролеспроект” ЕООД. Доказателство са
резултатите от периодичните проверки на Инспектората и други държавни
контролни органи. Не е трудно, а и е логично да се открие главната
причина за това добро състояние – доброто управление на фирмата.
Ние вече поехме тежеста на кризата със значително намаление на цените
за инвентаризация на горските ресурси. Поехме я с разбиране и
отговорност. Но не можем да приемем перспективата, която ни се предлага.
Тя е неаргументирана и нелогична. Тя е рискова в личен план за всеки от
нас и не е в интерес на държавата и ведомството.
Г-н Министър, вярваме че ще вземете под внимание нашите аргументи и
ще преосмислите Вашата Заповед за смяна на Управителя.
В противен случай колективът на Дружеството ще премине към
гражданско неподчинение, до отстояване на позициите.

