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26% от фирмите са заплашени от
фалит заради забавени плащания
МИЛА КИСЬОВА
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Средно с 53 дни закъснение
фирмите в България получават
парите си за предоставени стоки
и услуги. Това забавяне влошава финансовото им здраве и все
повече компании се чувстват
застрашени от фалит. Това важи
за 26% от компаниите, сочи тазгодишното проучване на международната финансова компания
EOS, специализирана в събиране и изкупуване на вземания.

Проучването е направено
сред 3400 компании от 17 европейски държави. В анкетата за
2018 г. нашите фирми са посочили, че всяка пета фактура се
плаща със закъснение, а 4%
направо се отписват като несъбираеми.
Всъщност проучването показва, че през последните години
българският бизнес е подобрил
навиците си на плащане.
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Полша и
Унгария са лоши,
а Борисов е хубав?
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Контрабандата на цигари хем е смачкана,
хем се вихри в денонощен режим
Оказа се, че производството на нелегални цигари изобщо не е престъпление
САМУИЛ ДИМИТРОВ

Контрабандата на цигари, за която премиерът
Бойко Борисов се хвали през ден, че е сведена до минимум, години наред се е вихрила в промишлени количества. Това стана ясно от изслушване на главния прокурор Сотир Цацаров пред парламентарната комисия
за борба с контрабандата. Нелегални цигари са се
произвеждали в модерно оборудвани фабрики без
страх от полиция, данъчни или митничари, а към
организаторите на схемите е имало регулярни течове
на информация за планираните срещу тях операции.

В

сичко това бе съобщено само ден след
като Борисов се
похвали, че контрабандата на цигари е паднала до
4.7% от общото потребление, което е най-ниското
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Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и южнокорейският лидер Мун Джеин се снимат заедно със
съпругите си на фона на
планината Пектусан в Северна Корея. Двете двойки посетиха най-високата планина на Корейския
полуостров в рамките на
тридневната визита на
Мун Дже-ин в съседната
държава. Бе подписано
споразумение за нова ера
в двустранните отношения, което включва и
неизползване на ядрено
оръжие. Скоро севернокорейският лидер ще върне
визитата в Сеул.
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ниво за последните 10 години.
През последните месеци
прокуратурата разби нелегални фабрики за цигари в
Дупница, Тутракан, Горна
Оряховица и Карнобат. За

тях бяха повдигнати обвинения на алкохолния производител Миню Стайков
и сина му Стайко, който
се издирва, както и на
друг известен бизнесмен Евгени Станоев-Бирмата
и синовете му, които също са в неизвестност. От
изявленията на Цацаров
и на окръжния прокурор
на Пловдив Румен Попов
обаче стана ясно, че организаторите на нелегалното производство изобщо не са се притеснявали от евентуална намеса
от страна на държавата.
Напротив, работили са в
сгради на бивши стопан-

ства или заводи, известни
на всички, „внасяли“ са
работна ръка от Армения
и Украйна, били са оборудвани с производствена
и охранителна техника и
са получавали информация за предстоящи акции.
„Фабриката в Карнобат
е оборудвана с два огромни, модерни дизелови
генератора, които подават
постоянно трифазен ток.
Гарантират непрекъснатата работа на фабриката.
Външната консумация на
еленергия е близо до минималната и по никакъв
начин не може да бъде
установено на базата на

консумация, че в помещенията се осъществява
промишлена
производствена дейност“, заяви
главният прокурор. Той
обясни, че са иззети машини от целия спектър на
цигареното производство
- за пълнене, опаковане,
поставяне на целофан,
сгъване на кутии.
Фабриката в Тутракан
е била в бивш консервен
завод, а тази в Дупница в някогашен военен имот
на пътя към Боровец.
„Незаконните фабрики са
в помещения, които са
прекалено видими, когато
оперативните работници

доближиха една от фабриките, установиха силен
мирис, който всички минаващи оттам би следвало да установяват. Всички
бяха оборудвани за денонощен режим. В Дупница самата фабрика се
намира в бивши военни
хангари на главния път
за Самоков с една бариера, на която е поставена
видеокамера, която следи
и нощем заедно с много
видими датчици. Което на
нас ни дава основание да
смятаме, че всичко е било прекалено спокойно“,
обясни Попов.
(Продължава на 4-а стр.)

