Пресконференция : БТА /24.09.15 - 10 ч.
Teма: "Опит за ликвидиране на българската компания „Балдаран Спринг“АД, като условие
на Държавния Департамент на САЩ за развитие на американските инвестиции в България.
Официален натиск върху българското правителство."
Резюме: Работата на една стартираща българска компания в условията на външно-политически
натиск, вътрешно-ведомствена опозиция, противозаконно силово затваряне на дистрибуционните
канали, поправки в Закона за водите за отнемане на законно издаденото разрешително и медийна
атака.
1. Кратко описание на фирма Балдаран Спринг АД и защо заводът е построен в гр.Девин?
Българската компания Балдаран Спринг АД започва модерно производство на бутилирана изворна вода от
едноименния извор Балдаран в Родопите през март 2014г. На компанията е издадено разрешително съгласно
Закона за водите през 2013г. Компанията бутилира „Изворна вода Балдаран“ от извор Балдаран, който е в
землището на с. Фотиново, община Батак, посредством изградена твърда връзка до гр. Девин. От извор
Балдаран, бутилира изворна вода и фирма Девин АД, но под различно търговско описание „Девин изворна
вода“, което е в противоречие със Закона за марките и географските означения, тъй като наименованието
“Девин“ е регистрирано географско означение, единствено и само, за НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА и е
забранено използването му за друг тип води, в случая и за изворната от извор Балдаран.
Наличието на достатъчен свободен дебит на извор Балдаран и Законът за водите ни дадоха възможност да
инвестираме и построим завода в гр. Девин. Създали сме повече от 100 работни места.
2. Нарушават ли се национални закони и Директива 2009/54/ЕС от Балдаран Спринг АД и засягат ли се
интересите на Девин АД.
- Европейското общностно право разрешава и по никакъв начин не ограничава възможността едно
находище на минерална вода да се експлоатира от два или повече производителя! Единственото изискване
е да има достатъчен дебит и ползвателите да бутилират под едно и също търговско описание. Това важи и за
разрешеното ползване на един извор на изворна вода от няколко производителя. Примери у нас са – двата
производителя на находището “Г.Баня”, няколкото в “ Хисаря”, ”Велинград” и т.н.
- Това право и изискване на Европейската Директива обаче е предмет на една груба манипулация, с която
Девин АД и ангажиран слугинаж се опитаха преди няколко месеца да опорочат и променят Закона за водите,
трансформирайки в нещо абсолютно различно автентичните изисквания на Директивата, но много удобно за
утвърждаване на монополни права у нас. Трансформацията на принципа на Директивата “едно находище –
едно търговско описание“ в законопроекта придоби изродения вид „едно находище - един производител“.
Абсурдно, но факт! Приемането на тази формула обрича утвърдените от години компании у нас, които ползват
едни и същи находища? Това е преднамерен начин за гарантиране на инвестициите само на един
производител от бранша, което по никакъв начин не съответства на националното закондателство,
европейското общностно право и практиката, която се реализира от години у нас. Знаменосци на порочните
усилия да се приеме трансформацията на основен европейски принцип и по този начин да се закрие една
изрядна българска компания, станаха депутати от Реформаторския Блок. Атаката за приемане на специални
поправки в закона срещу българската компания Балдаран Спринг АД бе подкрепена и от в-к Капитал с
тенденциозна обширна статия изпълнена със същите манипулативни твърдения за постигане на обществена и
законодателна подкрепа. Българският Парламент доказа, че е обективен и независим и отхвърли като
неприемливи предложенията на реформаторите за регламентиране на монополни права на една единствена
фирма в България.

3. Балдаран Спринг АД предлага на пазара изворна вода от извор Балдаран под търговското описание
„Балдаран“, а не под географското означение „Девин“ и по никакъв начин не използва интелектуалната
собственост на Девин АД.
Наредбата за бутилираните води дава право да се използва или името на извора или мястото на бутилиране от
извора, които често не са едно и също място. В конкретния случай и ние и Девин АД не можем да използваме
търговско описание свързано с мястото на бутилиране, а именно - гр. Девин, защото това е ясно дефинирано
закононарушение съгласно чл.53, ал.2 и чл.55, ал.2 от ЗМГО, които категорично не позволяват изворната
вода от извор Балдаран да се бутилира под търговско описание „Девин”, защото същото е регистрирано
географско означение, само и единствено, за натурална минерална вода. Находището „Девин“ няма нищо
общо с извора Балдаран, който е в землището на община Батак и двете добивани води са различни по вид,
състав и характеристики. Бутилирането на две различни по вид води - минерална и изворна под едно и също
търговско описание, в случая “Девин” въвежда в заблуда потребителите, но независимо от това, тази
арогантна практика продължава да се толерира от някои чиновници в МЗ и МИ, нещо повече този факт дори
съзнателно се игнорира. Въпреки проверките на КЗП, становищата и решенията на Патентно ведомство на
Република България, Девин АД продължава незаконно да изполва географското означение “Девин” и за
изворната вода от извор Балдаран. Както споменахме, недопустимо се нарушават и изискванията на Директива
2009/54/ЕС, „всеки отделен вид вода да е с уникално търговско описание“ /от тълкуване на ЕК/. Девин АД и за
съжаление вече не само това дружество, извършват системно това закононарушение от години и до този
момент няма никаква санкция. Става въпрос за нерегламентирани продажби от над 100 млн. литра изворна
вода годишно. На практика Девин АД пренебрегва съвсем безнаказано националните ни институции, като
Патентно ведомство и КЗП, разчитайки на външно политическата си подкрепа и комфортно ведомствено
бездействие.
4. Системният външно-политически натиск срещу съществуването на Балдаран Спринг АД, упражняван от
посолството и Държавния Департамент на САЩ върху институциите на Република България, се изразява поконкретно в следното:
- незачитане и пренебрегване на Решението на ВАС относно законността на разрешителното ни за
водоползване;
- редовни срещи на посланничката на САЩ с премиера Орешарски, г-жа Бобева и други министри, за отмяна на
нашето разрешително;
- срещи на чиновници на САЩ и пряк натиск върху институциите /МЗ, МИ, МОСВ, Басейнова дирекция
Пловдив/;
- писма на Държавния Департамент на САЩ до правителството и премиера на Република България;
5. Вътрешно-ведомствена подкрепа на този натиск и бездействието на отговорни институции:
- обемната ни комуникация с МЗ /от близо две години/ и приложените обективни аргументи в компетентни
документи не постигнаха никакъв ефект, дори отчитаме обратен такъв! Препращани сме многократно към
други ведомства. Въпреки, че становищата на Патентно Ведомство и КЗП отдавна са ясни и категорични и в МЗ
са надлежно и добре информирани, министерството не реализира своите обективни правомощия, за да
въдвори ред. Нещо повече, вече две години, някои чиновници от МЗ правят упорити опити да не се
съобразят и по този начин съзнателно се игнорират становища и решения на ПВ и КЗП. Многозначителен
факт! Има само едно единствено плахо изключение, което се оказа “мъртво родено” и старателно бе крито от
Балдаран Спринг АД близо година. Става въпрос за официално указание на МЗ за спиране на бутилирането на
„Изворна вода Девин“ под това търговско наименование от Девин АД от пролетта на 2014г! Отпорът обаче
даден от американската фирма и своевременната реакция на посолството на САЩ са били безкомпромисни
към министерството и законно предвиденото изпълнение на указанието е спряно, без никаква официална
аргументация и без никакво последващо решение! Осуетяването на изпълнението на предписанието на МЗ,
показва много ясно, че компанията Девин АД наистина има сили да пренебрегва ведомства и закони в
страната, разчитайки на официалния чадър на посолството на САЩ – една ефективно установена традиционна
практика за неутрализиране и сплашване на институциите ни.

- отмяната на заповедта на КЗП за производството на „Изворна вода Девин“ от предното ръководство на
МИ. Въпреки ясната позиция на Патентно ведомство срещу незаконните регистрации на Девин АД в Европа, то
точно те бяха приети, като „основен аргумент“ от предишното ръководство на МИ за отмяна на посочената
Заповед на КЗП. Независимо от смяната на ръководствата на министерствата, някои несменяеми чиновници се
опитват да определят с действията си ангажирани политики, вместо да се съобразяват с правилното прилагане
на закона. Дали е случайно? - определено не, но този вид персонално зает слугинаж със сигурност продължава
да подвежда сериозно ръководствата на министерствата като МИ и МЗ с „експертните“ си предложения, а
именно:
- предложените „съществени“ промени на МИ към работната група за изменение на Наредбата за
бутилираните води са необективни и касаят друг съвсем законопроект - закона за водите, цитиран по-горе,
който бе отхвърлен вече в парламента заради тясната му обвързаност в защита на преките корпоративни
интереси на Девин АД. Въпреки това, тези дни МИ в цитираното предложение прави нов опит да се
регламентира абсурдизмът “един извор - един ползвател“. Невероятно, но факт! Това е ярка проява на
настойчива чиновническа загриженост относно интересите на посочената американска фирма с една основна
цел - закриване на българската компания Балдаран Спринг АД.
- предложените „промени“ в Наредбата за бутилираните води от МЗ към работната група са изцяло
козметични, без да се решават никакви конкретни въпроси за стабилизиране на сектора и възникналите
казуси относно незаконосъобразното бутилиране на различни видове води под едно и също търговско
описание /Девин, Михалково/. Текстовете не са издържани юридически и дори създават по-добри
възможности за заблуда на потребителите и търговска среда, в която посочените прозводители да останат
недосегаеми и да продължат с недобросъвестните си търговски практики. Умишлено са игнорирани приципи и
изисквания залегнали в общностното право, които противоречат на интересите на посочената американска
фирма. Прави се съзнателен опит за трайно замазване на проблемите в сектора и създаване на възможности за
превратно тълкуване на законодателството! Отново говорим за защита от „експертното ниво“ на
американските интереси, а не за правилното прилагане на установените европейските норми и практики!
6. През последните две години се упражнява мощен повсеместен и ултимативен натиск на Девин АД върху
дистрибуторите на води в България, с цел те да не продават по никакъв начин продуктите на Балдаран
Спринг АД. Чрез заплахи за разваляне на договори и влошаване на търговските условия на дистрибуторите, с
които работят, Девин АД насила ги принуждава да игнорират напълно нашите продукти. В сектора все още
цари натиск и съобразяване с заканите на американската фирма! По този начин Девин АД се опитва
нерегламентирано в пълен разрез с нормалните конкурентни практики установени от закона, да спре
реализацията на продукцията на Балдаран Спринг АД. Целта е трайно влошаване на икономическото ни
състояние и в последствие затваряне. За тази уродлива търговска политика превърнала се в патологична
философия на ръководството на американската фирма ще сезираме КЗК и ще уведомим медиите с конкретни
данни. Поредният разкрит пред обществото скандал. Ситуацията продължава да носи значителни вреди за
развитието на нашата компания. Все пак, вече все повече дистрибутори започват да работят с нас, отхвърляйки
унизителния натиск на американската фирма.
7. Какво следва: Надяваме се на обективни промени в Наредбата за бутилираните води в съответсвтие с ЕД и
европейските практики, които да бъдат реализирани от работната група към МЗ. Ако тази добра възможност
за нормализиране на работата в сектора бъде осуетена, каквито сериозни опити вече има, четейки
предложенията на някои ведомства и по този начин се запази благодатната почва за нерегламентирана
дейност и дори се узакони недосегаемостта на тези, които нарушават закона от години, ще бъдем принудени
да водим съдебни дела у нас и в Европа, включително и срещу страната за вземане на справедливо Европейско
решение. Силно се надяваме опитите да се опорочи обективизма и прагматизма в работата на работната група
да бъдат осуетени от настоящите министри на министерствата, които са представени в нея.
С уважение:
В.Стоименов - Председател на УС на Балдаран Спринг АД

