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ГЕРБ хвърли димка
в битката с мръсния въздух
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0.80 лв.

За пореден път ГЕРБ тръгна
по най-лекото съпротивление
и вместо да се заеме с реални
мерки, се хвърли да преправя закони, този път по отношение на
мръсния въздух. Управляващите
обмислят поправки в Наказателния кодекс, с които да се въведе
затвор за горене на отпадъци,
които замърсяват въздуха, съобщи Би Ти Ви. Обмисля се и
глоба от 5 до 30 хил. лв. Освен

по-строгите наказания управляващите обмислят и прилагане на
мярка – обществен труд за гражданите, нарушили закона. Кметът Йорданка Фандъкова също
подкрепя криминализирането на
замърсяването на въздуха.
Нищо не пречи и сега на контролните органи да налагат наказания. Контролът обаче е кампаниен и тъй като не е редовен,
не води до никакви резултати.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Това

не е Изборен
кодекс, а законово
извращение

Още - на 4-а стр.

На 9-а стр.

Започва ново източване на КТБ
чрез делата срещу цесиите

От решение на ВКС следва да се изплащат над 100 000 лв.
адвокатски хонорар само за присъствие в съдебната зала
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Фалиралата КТБ може да бъде допълнително
източена с делата срещу цесиите между вложители, направени след рухването на банката - с изплащане на тлъсти адвокатски хонорари на „особени
представители“ на банката. Това алармираха пред
„Сега“ търговски съдии, които гледат процесите срещу тези сделки.

С

лед затварянето на
банката много вложители, фирми и
физически лица опитаха
да спасят част от парите
си, като си прехвърляха вземания и си погасяваха взаимно дългове. Така те избегнаха общия ред
на удовлетворяване на
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Над 3000 души взеха участие в традиционното
коледно карнавално бягане в полския град Торун. Подобни бягания се
правят в много градове
в Европа, включително и
в България. Освен спортно-забавния характер те
се провеждат и с благотворителна цел.

кредиторите и ощетиха
останалите, които не са
действали по тази схема.
Сега обаче синдиците оспорват част от тези сделки. Загубата от фалита на
четвъртата по големина
българска банка, чийто
мажоритарен собственик
беше Цветан Василев,

се изчислява на около 4
млрд. евро.
Опасенията на търговските съдии, че останалото
от банката ще се доизточи, идват от решение на
Върховния касационен съд
(ВКС) по такова дело. В
него тримата върховни съдии твърдят, че по делото
е трябвало да участва и
представител на фалиралата банка, какъвто е нямало
на долните две инстанции.
В Закона за банковата несъстоятелност няма такова изискване. Мнозинството от съдиите от долните
инстанции приемат, че тези
дела, водени от синдиците

на банката, се гледат, без
самата фалирала кредитна
институция да е страна.
Причината е, че в момента, в който се открие производство по несъстоятелност, банката на практика
умира, тя няма органи, няма кой да я представлява и
няма възможност за оздравяване, дори да удовлетвори всички кредитори.
Но след като ВКС нарежда по делото да участва
представител на банката,
това няма как да е някой
от синдиците й. Защото
синдикът е завел иска срещу цесията, т.е. няма как
той да е и ищец, и ответ-

ник. За целта на фалиралата банка трябва да бъде назначен адвокат, т.нар. особен представител. На него
не се плащат минималните
хонорари като на служебен
защитник. Възнаграждението му минава по тарифата
за адвокатските плащания.
И макар и законът да позволява то да бъде намалено наполовина, тъй като
делата са с огромен материален интерес, хонорарите могат да стигнат и дори
да надминат 100 000 лв.,
обясниха магистрати пред
„Сега“. А единственото нещо, което адвокатите биха
правили от името на бан-

ката в тези производства, е
да присъстват в съдебната
зала. Тези разноски се дължат от фалиралата банка,
така би се стигнало до поредното й източване, този
път за адвокатски хонорари, които ще са милиони
левове.
Според съдиите би било
опасно, ако решението на
тримата върховни търговски съдии се превърне в
практика. Според градски
съдии търговските магистрати са много единни и
щом един състав приема тази практика, ще го
направят и другите.
(Продължава на 2-а стр.)

