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√ Катя Крънчева: Адвокатите не разбират, че няма как всяка малка фирма да им плаща за изготвяне на трудов договор
Не може да има прецизиране на нещо, което изначално е сбъркано. Така председателят на УС на Асоциацията на
счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) г-жа Катя Крънчева коментира опита да бъдат направени промени в
Закона за адвокатурата. Според г-жа Крънчева има редица принципни пропуски в законопроекта, като например
аргументът, че и в други специални закони има защита на съответната професия. Никъде в Закона за счетоводството не се
забранява на несчетоводители да изготвят данъчни и осигурителни декларации, ДДС дневници, ведомости за заплати,
заявления за различни регистрации, отговори, молби и др., каза счетоводителят-експерт. Ето какви са нейните критики
към законопроекта, споделени пред Actualno.com.
Г-жо Крънчева, смятате ли, че има внушения от страна на адвокатската общност за готвените нови промени в Закона за
адвокатурата? Какви са внушенията?
През изминалите седмици чухме редица внушения от авторите и защитниците на законопроекта за изменения в
Закона за адвокатурата. Основното е, че предложените от тях промените са в интерес на гражданите и бизнеса. Фактите
обаче са коренно различни и поради тази причина бизнесът, синдикатите и отделни граждани изригнаха от възмущение
срещу този откровено лобистки и вреден законопроект. Проектът съдържа множество сериозни недостатъци, посочени в
над 30 отрицателни становища на всички работодателски организации, синдикати и десетки различни браншови съсловия.
Поради тези причини законът трябва да бъде отхвърлен още на първо четене в пленарна зала.
Реално се оказа, че само авторите виждат в своя законопроект някаква полезност, а очевидно бизнесът и
клиентите тоест “защитаваните” са изключително недоволни от предложението да ги “защитават” по този начин. Ето
например БСК определи проекта като абсурден и лобистки, АИКБ обясни, че адвокатите правят опит да се ситуират като
задължително, ненужно и паразитно звено между фирмите и държавната администрация, КРИБ и БТПП също изразиха
остро несъгласие с предложените текстове, синдикатите скочиха, чуха се критики и от отделни граждани. Като цяло
обществото, с изключение на част от адвокатското съсловие, е много негативно настроено. Адвокатурата сякаш не чу, не
разбра и тръгна на поход срещу всички, отричайки очевидното. В началото първосигнално и арогантно започнаха да
внушават, че всички ние не сме разбрали и не сме тълкували правилно текстовете, с които на неадвокати се забранява по
възлагане от клиент да извършват редица дейности, като консултиране и представителство пред институции и трети лица,
получаване на справки и документи от административни органи и служби, вписване в регистри, изготвяне на определени
документи, управление на имущество и редица услуги, които са присъщи и за други браншове и професии. Ако приемем,
че ние не сме разбрали текстовете, то излиза, че и Върховна касационна прокуратура (ВКП) също не е разбрала авторите
на законопроекта, когато буквално им написа, че на практика се създава монополно право за адвокатурата относно
попадащите в обхвата на нормата дейности, което пряко противоречи на Конституцията. Министерство на финансите пък
посочва в становището си, че подобно законодателно решение най-малкото показва недостатъчно разбиране за
необходимостта от мултидисциплинарен подход при прилагането на част от законодателството, при изготвянето на
договори с предмет, налагащ участие на експерти от различни професионални области и пр. Комисията за защита за
конкуренцията (КЗК) направо определи законопроекта като вреден за бизнеса, потребителите и свободната конкуренция
и предупреждава в решението си, че с него на практика се забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания
и компетентност, да предоставят изброените от адвокатите услуги, които попадат в сферата и на други професии.
Изрично беше упоменато от двама адвокати - г-н Чолаков и г-н Кънчев, че в Закона за счетоводството има определение
коя дейност представлява счетоводство и съответно друг не може да я върши. Кажете кои са "счетоводните" дейности и
какви санкции се налагат, ако ги върши неоторизирано лице?
След като изяснихме, че редица бизнеси, сред които и счетоводният, работят “по възлагане от клиент” и на
практика в законопроекта има забрана за извършване на част от присъщите за нас дейности, чак тогава от адвокатската
гилдия обърнаха поглед към Закона за счетоводството, търсейки опорни точки, за да оправдаят възмущението и гнева,
които предизвикаха с настояването си депутатите от правната комисия в парламента, които при гласуването до един се
оказаха и адвокати, да дадат ход на този законопроект. Нека да стане ясно едно - никъде в Закона за счетоводството не се
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забранява на несчетоводители да изготвят данъчни и осигурителни декларации, ДДС дневници, ведомости за заплати,
заявления за различни регистрации, отговори, молби и др. Законът за счетоводството не забранява на несчетоводители да
представляват клиенти пред институции и трети лица, нито да консултират по счетоводни, данъчни, осигурителни,
финансово-правни или трудово-правни въпроси, да получават справки от институции, да вписват в различни регистри и
др. В Закона за счетоводството такива забрани не съществуват. Законът дори не засяга гореизброените дейности, като
посочва една-единствена дейност, която чрез чл. 71 е запазена за извършване само от счетоводители или счетоводни
предприятия и това е изготвянето на финансовия отчет, която е изключително малка част от цялостната счетоводна услуга,
предоставяна от счетоводните фирми, в полза на бизнеса. Ако направим паралел с адвокатите - логично е, така както
процесуалното представителство по възлагане от клиент пред съда може да е изключително адвокатска работа, така
например изготвянето на годишният финансов отчет е изключително счетоводна дейност, но нищо повече. Всички тези
съпътстващи дейности не могат и не следва да бъдат запазени като изключително право само за една професия, особено
за адвокатската, която работи с минимално заковани цени по закон. Ето защо предлаганите от адвокатите промени
неминуемо ще доведат до много по-големи разходи за бизнеса.
Счетоводителите като гилдия могат ли да установяват нарушение на Закона за счетоводството и да събират глоби?
Съгласни ли сте адвокатите да могат да го правят?
Това е емблематичен пример за един от многото безобразни тестове в проектозакона, който говори за целия
подход при писането му. В основата му не е добруването на клиента, а властването на адвокатурата. Стига се до такива
наистина абсурдни текстове в чл. 153, с който адвокатите смятат да задължат всички хора, фирми и органи в държавата да
донасят на адвокатурата за случаите, когато неадвокати извършват изброените услуги. Нещо повече - сумите, събрани от
наложени глоби и имуществени санкции, ще се внасят по сметката на съответния адвокатския съвет, а не в държавата.
Категорично няма подобни текстове в Закона за счетоводството, които за вменяват на когото и да било да донася за
нарушения. Освен това глобите и санкциите не се налагат от никоя счетоводна организация, а от НАП, като събраните
средства постъпват в държавния бюджет. Ние разбираме, че по Конституцията адвокатурата е свободна, независима и
самоуправляваща се. Но това не и дава право да монополизира редица от дейностите на професионалисти в различни
сфери на обществения живот – счетоводители, консултанти, инженери, архитекти, икономисти, юристи, които не са
вписани адвокати и др.
Какви промени очаквате да бъдат внесени в Закона за адвокатурата между първо и второ четене?
Очакваме законопроектът да бъде отхвърлен на първо четене в пленарна зала, защото той съдържа недопустими
и порочни текстове. Внушение е, че законопроектът като цяло е добър и проблем са само два или три параграфа, които ще
бъдат редактирани между първо и второ четене. Във въпросите до момента не засегнахме проблемите, които биха
възникнали, ако се приеме това, което предлагат - достъп на всички български и европейски адвокати до Националната
база данни „Население“ и Националния регистър на българските документи за самоличност, а също и адвокати да
удостоверяват подписи върху документи, като действащите нотариуси. Тези и други части от законопроекта са широко
критикувани и отречени от бизнеса. От АИКБ изчисляват, че по този начин кражбите на фирми и недвижимо имущество
биха се увеличили над 20 пъти. Оставам с впечатлението, че законопроектът е писан от хора, които наистина не разбират
от ежедневния стопанския живот и нуждите на бизнеса, особено на малкия и среден бизнес в България. Те не разбират,
че всяка малка фирма няма възможност да плаща на адвокат по минималните им тарифи за изготвянето на всеки трудов
договор за назначаване на служител, както и за документите по прекратяване на договора, каквото определено искат да
наложат, видно от интервюто на един от авторите и радетелите на законопроекта, публикувано във Вашата медия.
Проектозаконът е толкова абсурден, че ако бъде приет, ще се окаже, че няма да има толкова много на брой подготвени
адвокати по тези дейности, които искат да изземат от другите професии. Ще сме свидетелите на парадокси от типа, че
бракоразводен адвокат ще има право за консултира по Закона за ДДС, а счетоводител – не, както и редица примери със
забранено консултиране по други закони, присъщо на професии като архитекти, инженери и други специалисти. Другото,
върху което искам да обърна внимание е, меко казано, непрофесионалния подход при създаването на текстовете в
законопроекта, за което ще дам пример. Първо изброяват забранените за представителство от неадвокати институции,
като добавят и пред всички физически и юридически лица, след което за всеки случай включват "и др.", след това
изброяват забранените за съставяне от неадвокати документи, като пак се застраховат и с "и др. " и за финал забраняват
всичко изброено, заедно с това "и др.", както включват в забраната и извършване на всякакви други действия, свързани с
правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица. Как можеш да
забраниш нещо, което е формулирано с "и др." и с "всякакви други действия"? Това на практика прави забранителния
списък безкраен. Тук се отваря една широка врата за превратно тълкуване, възможности за изопачаване и в крайна сметка
за правна несигурност на гражданите и бизнеса. Това са изключително некачествени текстове, които не трябва дори да
бъдат предлагани на вниманието на Народното събрание и обществото.
Има ли някакви отправени предложения за промени в текстовете между първо и второ четене?
Официално не, но започнаха да говорят за “прецизиране” на текстовете, защото сами разбират, че това, което
предлагат, е неадекватно за стопанския и обществен живот. Не може да има прецизиране на нещо, което изначално е
сбъркано. Към момента в медиите се пуснаха две-три техни предложения за излизане от положението, които са още по2

нелепи. Едното е да изключат само някои институции от забранителния списък за представителство от неадвокати. Първо
едва ли ще могат се обхванат всички необходими такива институции, лица, банки, магазини и тн., а и подходът трябва да
е точно обратен - тоест да са изброени органите, за които се отнася забраната, а не изключенията. Изключителната
адвокатска дейност може да е само процесуалното представителство пред съда или защита на клиента, когато е обвинен
или задържан, така както повелява чл. 30, ал. 4 на Конституцията. Другата им идея, която наскоро лансираха, че ако в друг
устройствен закон е регламентирано извършването на тези дейности от неадвокати, то извършващите ги лица от тези
професии няма да бъдат глобявани. Предложението е, така да се каже, за “измиване ръце”. То показва, че явно не са
запознати с устройствените закони на другите професии. Защото например в Закона за счетоводството и в Закона за
независимия финансов одит не са изброени тези общи административни и консултантски дейности. Нито пък някой си е
позволил да ги пожелае запазени само за своето съсловие. Третата вече много нагла идея, която са отправили чрез Вашата
медия, е чрез Закона за адвокатурата изрично да упоменават или да определят за други професии – за счетоводители,
нотариуси, частни съдебни изпълнители и юрисконсулти и др., какви дейности и в какви случаи имат право да извършват.
Сами разбирате, че устройствен закон на една професия не може да определя какво могат да правят или не други
професии. Поради всички тези причини съм скептична по отношение на това какво ще могат да предложат за справяне със
ситуацията. По-скоро след последвало прецизиране, авторите и вносителите на законопроекта биха направили
възмущението сред бизнеса и другите професии още по-голямо. Предвид концептуалните проблеми и многото
неприемливи части от законопроекта, единственото правилно действие е той да бъде отхвърлен на първо четене и чак
след неговото внимателно обсъждане и преработване в интерес на цялото общество, едва тогава да бъде отново
предложен на Народното събрание.

Investor.bg
√ Износът към ЕС и вътрешното търсене са стимулирали БВП от началото на годината
Министерството на финансите отчита положително начало на годината в своя месечен обзор за развитието на
икономиката
Растежът на БВП достигна 3% на годишна база през първото тримесечие на 2016 г. с положителен принос както от
вътрешното търсене, така и от нетния износ, подкрепян от увеличението на износа към ЕС, посочва Министерство на
финансите в своя месечен обзор за развитието на българската икономика.

Таблица: Министерство на финансите
Частното потребление нараства благодарение на отчетеното подобрение в доверието на потребителите и реалното
повишение на заплатите.
Приноси за растежа на БВП
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Пазар на труда и доходи
Растежът на заетостта се ускори до 0,9% на годишна база през първото тримесечие на 2016 г., подкрепен от разкриването
на работни места в преработващата промишленост и услугите. Равнището на регистрираната безработица се понижи до
9,3% през април.
Инфлация
Потребителските цени не отчетоха промяна през май спрямо април. По този начин, отрицателният годишен темп на
инфлация остана в размер на -2,5%, докато темпът на дефлация, натрупан за първите пет месеца на годината, възлезе на 1,5%.

Графика: Министерство на финансите
Цените на енергийните стоки започнаха да нарастват, след като цената на петрол сорт „Брент“ следваше възходяща
тенденция през месеца. В резултат на това вътрешните цени на горивата се повишиха средно с 2,5%. Храните също отчетоха
слабо поскъпване почти изцяло за сметка на сезонно по-високите цени на плодове и картофи, както и безалкохолни
напитки.
Продажбите на дребно се повишиха с 5,7% спрямо април 2015 г. Търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени
изделия отново отчете най-голямо повишение от 22,4%, следвана от продажбите на дребно на хранителни стоки, напитки
и тютюневи изделия с ръст от 13,1%.

Външен сектор
Балансът по текущата сметка през първото тримесечие на 2016 г. бе положителен в размер на 185,1 млн. евро. Въпреки че
излишъкът се повиши спрямо същия период на 2015 г., стойността през март остана под нивото за съответния месец на
2015 г.
Брутният външен дълг достигна 34,8 млрд. евро, или 76,3% от прогнозния БВП към края на март. Задлъжнялостта се повиши
на месечна база поради финансирането на правителството на международните пазари през март.
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Графика: Министерство на финансите
Финансов сектор
Международните валутни резерви се повишиха с 0,5% на месечна база през май и в края му достигнаха 21,75 млрд. евро.
Нарастването спрямо края на април беше вследствие най-вече на увеличението на депозита на правителството в БНБ,
който нарасна с 5,6% и отрази положителния принос от преотварянето на емисия 10,5-годишни ДЦК, деноминирани в лева,
на номинална стойност от 100 млн. лв.
Задълженията към други депозанти също имаха положителен принос, като се увеличиха с 32,9% спрямо края на април.
Компонентите на паричната база – парите в обращение и банковите резерви намаляха, съответно с 0,3% и 4,7% спрямо
месец по-рано. Годишният ръст на валутните резерви в края на май възлезе на 12,2%.
Растеж на приходи и разходи през април
Фискален сектор
Общите разходи, включително вноската на в бюджета на ЕС, към април бяха с 4,3% по-ниски в сравнение със същия период
на предходната година.
Размерът на фискалния резерв към 30 април бе 12,3 млрд. лв
Държавният дълг намаля с 0,1% през април спрямо предходния месец, като възлиза на 13,34 млрд. евро.
Вътрешните задължения са в размер на 3,49 млрд. евро, а външните - на 9,85 млрд. евро.
В края на април съотношението на държавния дълг към БВП възлиза на 29,2%.

√ Областните управители и висшите чиновници задължително трябва да са магистри
Народните представители гласуваха окончателно промените в Закона за администрацията
Заместник-министрите, членовете на колегиални органи, областните управители и техните заместници трябва да имат
висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър". Това гласят промените в Закона за
администрацията, гласувани на второ четене от парламента, предава БТА.
Всички, заемащи висши държавни длъжности, вече задължително трябва да имат висше образование. Така изискването
за университетска диплома влиза в сила за областните управители, заместник-областните управители, заместникминистрите, председателите на държавните агенции, държавните комисии, пише Dnes.bg. От днес висшисти
задължително трябва да са и изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни
институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с
осъществяването на изпълнителната власт.
Депутатите решиха извън числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт да могат да се
назначават служители на срочни трудови договори за дейности по управление и изпълнение на проекти и програми,
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финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Назначаването им се извършва чрез конкуренция,
основана на професионални качества по ред, определен във вътрешни правила на административната структура.
Възнагражденията на служителите са изцяло от техническата помощ на съответната програма или проекта, допълва
телеграфната агенция.
Организациите, предоставящи обществени услуги, въвеждат в регистъра информация за техните ръководни органи,
обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги, включително вътрешните
административни услуги и електронните административни услуги, както и местата, в които осъществява административно
обслужване и приемното време.
Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни. Всеки ще има право на свободен и
безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно използване, приеха депутатите.

√ Касови бележки за половин милиард лева вече участват в лотарията на НАП и МФ
В играта на данъчните са регистрирани общо 33 млн. фискални бона
Фискални бонове за половин милиард лева вече участват в лотарията с касови бележки на Националната агенция за
приходите (НАП) и Министерството на финансите (МФ), съобщават от агенцията
Общо в играта на данъчните са регистрирани 33 млн. касови бележки. До момента са спечелени 29 смарт телефона и 7
телевизора. Голямата награда - чисто нов лек автомобил, ще бъде връчена в края на 2016 г.
С напредването на времето интересът към лотарията расте, констатират от НАП. Седмично се регистрират по над 1,2 млн.
касови бележки, а в месечните игри участват по близо 5 млн. Според статистиката 40% от участниците в лотарията са на
възраст между 25 и 34 г.
В Разград има най-много регистрирани касови бележки средно на човек – 267, показват данните на НАП. На следващо
място са Шумен и Видин с по 260 и Русе с 257 фискални бона средно на потребител. До момента най-високата регистрирана
сума в лотарията е 10 хил. лв., а най-ниската 3 стотинки, сочи статистиката на играта.
В лотарията може да участва всеки, навършил 14 години, който има профил в сайта www.kasovbon.bg и регистрира валидни
касови бележки, издадени след 16 ноември 2015 г. Няма ограничения за вида на покупката, нито изискване за минимална
и максимална стойност. Имената на победителите също се намират на сайта на лотарията.
От НАП напомнят, че е важно хората да пазят касовите си бележки или техни сканирани или фотокопия до края на играта,
защото ще получават наградите си срещу тях. Всички търговци, издали печелившите касови бележки, ще бъдат проверени,
поясняват от НАП.
√ Пълната оценка на българския финансовия сектор ще е готова през 2017 г.
Днес стартира предварителна мисия по повод пълния обхват на оценката, която МВФ и СБ ще правят съвместно
Пълната оценка на българския финансовия сектор ще се извърши по време на две двуседмични мисии в края на 2016 г. и
началото на 2017 г. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите (МФ) по повод началото на
предварителната мисия в рамките на предстоящата през следващата година актуализация на Програмата за оценка на
финансовия сектор в България (Financial Sector Assessment Program, или FSAP), провеждана съвместно от Международния
валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ).
Предварителната мисия стартира днес и ще продължи до 8 юли. В нея ще участват представители на МВФ, СБ, МФ,
Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Фонда за гарантиране на влоговете в банките, одиторите,
извършващи оценката на качеството на активите на банките и одиторите на небанковия сектор.
Целта на първоначалната мисия е да бъде определен точният обхват на оценката, като самата оценка ще се извърши по
време на две двуседмични мисии в края на тази и началото на следващата година, поясняват от финансовото
министерство.
По време на откриващата среща министърът на финансите Владислав Горанов е запознал ръководителите на мисията –
Майкъл Мур от страна на МВФ и Илиас Скамнелос от страна на СБ – с българската финансова и икономическа конюнктура.
Според Горанов FSAP ще подсили и текущия преглед на активите на банковата система. Министърът на финансите изразява
увереност, че след това доверието във финансовата система ще се възстанови напълно, а резултатите от FSAP и прегледа
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на качеството на банковите активи биха били и благотворна предпоставка за бъдещи разговори за допълнителна
интеграция на страната ни в общоевропейските процеси.
На срещата са били още заместник-министърът на финансите Карина Караиванова, постоянният представител на МВФ за
България и Румъния Алехандро Хайденберг и Нолвия Сака-Сака от отдел „Пари и капиталови пазари“ в МВФ.
FSAP е оценка, която се извършва съвместно от МВФ и Световната банка. FSAP представлява изчерпателен дълбочинен
анализ на финансовия сектор на една държава и включва два основни компонента – оценка на финансовата стабилност и
оценка на финансовото развитие.
Програмата стартира през май 1999 г., като основната й цел е да определи силните страни и рисковете за финансовата
система на държавите и да оцени потенциалния принос на сектора за растеж, както и да помогне на властите да набележат
подходящи мерки за укрепване на сектора. Последният FSAP за България се състоя през 2008 г.
Пълната оценка на българския финансов сектор трябва да бъде факт след прегледа на активите в банковия и небанковия
финансов сектор, като тя бе заложена в 18-месечния план за действие на новия гуверньор на БНБ Димитър Радев. Неговата
идея беше до края на декември 2016 г. българският финансов сектор да премине през финална оценка.

24 часа
√ Московски: Очакваме Еврокомисията да разреши 600 млн. лева помощ за БДЖ
До края на септември се очаква Еврокомисията да разреши на България държавна помощ за БДЖ в размер на 600 милиона
лева. Това заяви транспортният министър Ивайло Московски, цитиран от БНР. Парите ще дойдат от концесията на летище
София, процедурата за която е в ход. момента.
400 милиона лева отиват за погасяване на дълговете на железниците, а с другите 200 ще бъдат купени 15 нови мотриси за
междуградско пътуване на дълги разстояния, които ще се движат по ремонтираната линия София-Бургас.
По повод недоволството на синдикатите и протеста им срещу концесията на столичното летище, Московски обясни, че не
разбира действията им, тъй като нито едно условие от Колективния трудов договор не е нарушено: "Затова, че протестират
срещу решение на Министерския съвет, политическо решение, за отдаване на концесия, ми се струва странно. Бих попитал
чии интереси защитават, тъй като ако им се нарушават правата като работещи на летище София, мога да приема такъв
протест, но на тях не им е нарушен нито един член от колективният трудов договор, който е между летището и синдикатите,
и до там са техните функции и искания. Иначе просто така да протестират срещу едно политическо решение, изглежда
странна тази работа, но щом така преценяват, няма проблем."

Труд
√ Американски компании от Силициевата долина търсят български партньори
"Американски компании от Силициевата долина търсят български партньори за сътрудничество, инвестиции и
финансиране", това обявиха председатели на Фондация InterCulture със седалище Сан Франциско, които се срещнаха с
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета
Захариева.
Те представиха проект за финансиране на малки и средни предприятия чрез инвеститори от САЩ на организацията Hub
Silicon Valley (HUBSV). "В България има много предприемчиви хора. Те имат интересни идеи и започват малки и средни
бизнеси, които заслужават подкрепа и финансиране. Ключови сектори бележат изключително развитие и имат огромен
потенциал", заяви Лари Бийл председател на Фондация InterCulture.
Той обясни, че сериозен интерес има към IT технологиите, тъй като България се превръща във водеща европейска страна
за тяхното развитие. Мариета Захариева подчерта, че ИКТ секторът е вече сред водещите в икономиката ни.
Предвижда се проектът да се осъществи на два етапа. В първия ще бъде направено проучване относно интереса и
възможностите за реализация на дейността на HUBSV в България и намиране на потенциални партньори. Според интереса
ще бъдат определени около 100 български фирми, отговарящи на определени условия, които да получат участие в проекта.
Финансирането на първия етап ще бъде осъществено от фондация InterCulture. На втория етап ще е за сметка на HUBSV. В
този етап, ще бъде проведен семинар в България, в който ще участват водещи експерти от Силициевата долина. Те ще
проведат специално обучение и индивидуални интервюта с българските кандидати, след което ще бъдат избрани десет
български фирми, които ще бъдат поканени в САЩ. Т
ам, българските предприемачи ще посетят централата на HUBSV и ще бъдат представени на потенциални инвеститори. По
време на престоя им в Калифорния ще бъдат организирани срещи с различни донорски организации, които да ги
финансират, обясни Лари Бийл.
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Hub Silicon Valley (HUBSV) е американска организация със седалище Паоло Алто, Калифорния. Тя търси и събира в своя
регистър перспективни, развиващи се компании с висок потенциал. Такива, които са полезни на обществото и допринасят
за икономическото развитие на страната, в която оперират. HUBSV повишава успеха на селектираната фирма чрез
специални образователни програми и намира инвеститори. Тя осъществява връзката между собственика на компанията и
потенциалния спонсор. Притежава офиси в Дания, Унгария и Аржентина.

Сега
√ Учениците ще избират между 11 профила в XI клас
Децата на бежанци ще имат допълнителни часове за усвояване на българския език
Учениците от втория гимназиален етап (XI и XII клас) ще могат да избират между 11 профила, в които да се специализират.
Това предвижда проектът на изцяло нов стандарт за профилираната подготовка, представен за обществено обсъждане от
МОН. Той ще се приложи за младежите, които през 2020/2021 г. ще са в XI клас, т.е сегашните шестокласници ще са
първите, които ще изпробват новия модел.
Според новия училищен закон, влизащ в сила на 1 август т.г., последните две години от средното образование ще са силно
профилирани. Единадесетокласниците и дванадесетокласниците вече няма да изучават задължително 12 учебни
предмета, както досега, а само 6 учебни предмета - български език, математика, спорт, гражданско образование и първи
и втори чужд език. Така се "отваря" място за профилирана подготовка, като всеки ученик ще може да избере найподходящия за него профил.
Новият стандарт определя профила като "съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета". Два от тях се
определят на национално ниво, т.е от министъра с въпросния стандарт, а останалите - от всяко школо с училищните учебни
планове. Самите профили са 11 - това са чужди езици, хуманитарни науки, обществени науки, икономическо развитие,
софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и
спорт. Ако ученик избере например профил чужди езици, задължителните му два профилиращи предмета ще са двата
чужди езика, изучавани в първия гимназиален етап (VIII-X клас). Ако профилът му е икономическо развитие, то
задължително ще трябва да учи география и математика или география и чужд език, изучаван между VIII-X клас. Ако пък
човек предпочете да се специализира в профил природни науки, биологията и химията или пък химията и физиката ще са
двата му задължителни профилиращи предмета.
Ако ученик избере даден профил със съответните предмети в XI клас, то той остава същият и в XII клас. Всеки от
профилиращите предмети трябва да се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече от 8 часа седмично. Общо
профилираната подготовка следва да е между 18 и 20 часа на седмица.
ЕЗИК МОЙ
За да научат добре българския език, децата на бежанци, които са в начален етап (I-IV клас), ще имат право на 3
допълнителни учебни часа седмично, в които да усвоят тънкостите на езика (т.е. 90 учебни часа годишно). За учениците
бежанци от прогимназиален етап предвидените допълнителни часове са 4 часа на седмица (120 часа за година), а за
учениците от 8 клас до класа, в който навършват 16 г. - 5 часа седмично (180 часа годишно). Това предвижда проектостандартът за българския книжовен език. Той урежда усвояването на езика от всички деца и ученици, за които българският
не е майчин - роми, деца на чужди граждани, работещи у нас, бежанци или деца на българите в чужбина. За тях ще се
създават допълнителни условия, извън обучението по учебен план. Предвижда се безплатно допълнително обучение допълнителни учебни часове в училище или през лятната ваканция. Подкрепата включва според потребностите на всяко
дете и консултации, занимания по интереси, библиотечно-информационно обслужване и логопедична работа.

√ Втора комисия в НС отхвърли новия закон за концесиите
Срещу законопроекта за концесиите се обединиха всички политически и парламентарно представени партии, без ГЕРБ.
Това заяви вчера шефът на икономическата комисия в парламента Петър Кънев, след като на заседание на комисията
депутатите отхвърлиха проекта преди първо четене.
"Фактът, че вече втора комисия не утвърждава законопроекта за концесиите, означава сериозен дебат в пленарна зала",
коментира Кънев, цитиран от БГНЕС. Вчера икономическата комисия не прие проекта с 8 "въздържали се" и 7 гласа "за".
През миналата седмица чисто новият закон, лансиран от вицепремиера Томислав Дончев, бе отхвърлен и от енергийната
комисия, в която също нямаше достатъчно мнозинство - шестима бяха "за", един депутат беше против, 5-има се
въздържаха.
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В проекта се вливат два закона - за публично-частното партньорство и за концесиите. "Прави се чисто нов закон. Малко
странно законопроектът е разпределен за обсъждане на над 10 комисии, а водеща е правната. В проекта наистина има
много правни регулации и малко икономически анализи", смята Петър Кънев. Според него проектът не може да се
определи като чисто лобистки, но не трябва да се бърза с приемането му.
Текстовете трябва да хармонизират българското законодателство с европейското, но част от тях бяха обявени от
неправителствени организации - сред които "За да остане природа в България", за лобистки. В новия проект е предвидено
да има три режима за концесии според европейските изисквания - за строителство, за услуги и за ползване. Възложители
могат да бъдат министри и кметове, променя се и контролът върху тях. Възможни са и т. нар. "вечни концесии" - за над 35
г. Проектът обаче не урежда концесиите за подземни богатства, при които най-често възникват противоречия.

Монитор
√ Армия от 500 данъчни дебне търговците за скрити обороти
Проверките по морето изсветлиха 200 млн. лв. С толкова са скочили оборотите на търговците по курортите заради
проверките на НАП, МВР и митниците, като до момента приходите в обектите по Черноморието достигат близо 1 млрд.
лв., съобщиха от приходната агенция.
„Ръст от 200 млн. лв. е отличен резултат. През тази година ни интересува много повече промяната на поведението на
търговците, отколкото броят на проверките и наложените санкции. Затова наблюдението на ключовите търговски обекти
по цялото Черноморие ще продължи без прекъсване до края на сезона.“, каза по повод на лятната кампания Васил Панов,
директор на дирекция „Контрол“ в НАП.
От агенцията обясниха още, че 500 данъчни инспектори наблюдават за отчитане на обороти и издаване на касови бележки,
както и за движението на рискови стоки, включително алкохол и тютюневи изделия. Под постоянно наблюдение са
подложени и всички борси и тържища в близост до курортите, като там денонощно имало дежурни проверяващи.
През тази година данъчните отново използват подхода на т.нар открити наблюдения, при които инспекторите присъстват
в популярни заведения, дискотеки, ресторанти и паркинги в продължение на дни или седмици, като често по време на
наблюдението приходите на обектите са увеличават в пъти.

√ Нова държавна агенция поема функциите на ЕСМИС
Нова държавна агенция „Електронно управление” ще поеме функциите на Изпълнителната агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС). Това става ясно от решенията на министерски съвет, след
проведеното редовно заседание. В съобщението се посочва, че правителството е назначило ликвидационна комисия за
закриването на комисията.
Сред основните задачи на комисията са организирането на дейностите по съхранение и стопанисване на движимото и
недвижимото имущество в архива на ЕСМИС и предаването му на новата Държавна агенция „Електронно управление“. Тя
трябва да оформяни счетоводните документи, свързани с разходите на агенцията, изготвянето на протоколи-описи на
движимото и недвижимото имущество, което е било предоставено на ЕСМИС и др.
За председател на ликвидационната комисия е избран досегашният ръководител на агенцията Красимир Симонски, който
ще бъде подпомаган от още трима членове.
В периода от влизането в сила на промените в Закона за електронното управление до приемането на устройствен
правилник на Държавната агенция „Електронно управление“ изпълнението на функциите и финансирането на ИАЕСМИС
продължават по досегашния ред. Обезщетенията за прекратяване на правоотношенията със служители от ИАЕСМИС ще са
за сметка на бюджета на закриващата се структура, определен за 2016 г.
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