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отговорност“ е неизбежно
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Поскъпването на „Гражданска
отговорност“ е неизбежно, независимо дали ще има тавани на
обезщетенията за неимуществени
щети за загинал на пътя. Това
стана ясно от провелия се вчера
обществен дебат на заседание на
бюджетната парламентарна комисия. Той бе заръчан от премиера
Бойко Борисов, след като в края
на миналата седмица шефката на
бюджетната комисия Менда Сто-

янова внесе поправка в Кодекса
за застраховане, с която се поставят лимити на компенсациите за
близките на загинал на пътя. Това
предизвика гневни реакции, тъй
като се предлага обезщетенията
за неимуществени вреди да варират от 20 000 лв. до 5000 лв. Стоянова вчера не каза категорично
дали оттегля законопроекта си.
Само спомена, че предстои още
един експертен дебат.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов

в третия
си мандат – иска,
но няма желание

(Продължава на 3-а стр.)
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В Търговския регистър си раздадоха
700 000 лв. бонуси въпреки блокажа му
Премиите в Агенцията по вписванията са изплатени „за постигнати
резултати“ точно за периода, когато бизнесът понесе тежки щети
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА, ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Агенцията по вписванията си раздаде тлъсти
бонуси точно за периода, когато Търговският
регистър се срина и нанесе тежки щети на бизнеса, тъй като беше блокиран 18 дни.
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ма. Във ведомството работят около 600 души.
По информация на
„Сега“ четирима софийски директори са си разделили 20 хил. лв. Надолу по веригата различни
началници са получили
по над 2 хил. лв. Поощрени са и шефовете на
отделите, които пряко
са носили отговорност
за блокажа на регистъ-

Следователно решението
за възнагражденията за
времето на липсата на
регистър е нейно. „Сега“
не получи официален отговор дали тя самата също се е наградила.
Отделните
служители
са били поощрени с различни суми въз основа
на индивидуална оценка,
става ясно от отговора на
Агенцията по вписванията. По наредба допълнителни възнаграждения
могат да се дават 4 пъти
годишно, като размерът
на допълнителното възнаграждение за постигнати
резултати, което отделен

служител може да получи
за една година, не може
да надвишава 80% от начислените му за същия
период основни заплати.
Парите са от икономии
от незаетите щатове и
спестени пари, защото
служители са ползвали
отпуск по болест, който
се плаща от НОИ.
„Сега“ се опита да разбере на какво основание
са раздадени щедрите
бонуси и получи отговор, че на чиновниците в
агенцията им се полагат
по принцип. Това не е така - в наредбата пише, че
те се дават при конкрет-

ни резултати от свършена работа. При срива на
Търговския регистър е
очевидно, че става дума
за голям провал, а не за
успех.
Според Наредбата за заплатите на служителите в
централната администрация допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя
за „точно и в срок изпълнение на поставените задачи“. Само че това лято
ще се запомни с несвършената работа и трагичните резултати в Агенцията по вписванията.
(Продължава на 3-а стр.)
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рез октомври са
били
разпределени 700 хил. лв.
„допълнителни
възнаграждения за постигнати
резултати“ за юли, август
и септември, научи „Сега“ от свои източници.
Пресслужбата на агенцията потвърди, че служителите й са били поощрени, но отказа да посочи
каквато и да било су-

ра. Най-малко са получили хората, които обслужват офисите на агенцията
в провинцията – техните
бонуси са били под 700
лв. и те са възмутени от
това, защото са понесли
лично недоволството на
бизнеса.
Решението за паричните премии се взема от
шефа на конкретната институция, става ясно от
Наредбата за заплатите.
В случая това е новоназначената директорка
Габриела Козарева, която преди това ръководеше Агенцията за малките
и средните предприятия.
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Членове на еврейската общност в Берлин, политици и религиозни водачи стоят пред Мемориала на Холокоста.
На плаката пише: Да помним, да отдадем почит, да бъдем заедно. На 9 ноември се навършват 80 години от
нощта на погрома в Германия, известна като Кристалната нощ. Разграбени и опожарени са 191 синагоги (от
които 76 напълно унищожени) и 815 магазина, принадлежали на евреи. 30 000 евреи са арестувани и изпратени
в концлагери, 40 души са убити. Погромите са извършени от паравоенната организация на националсоциалистите по заповед на Хитлер.

