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Управляващите замазват скандалите
с обещания за по-високи заплати

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ,
 ТАНЯ ПЕТКОВА

Управляващите възнамеряват 
да закърпят рейтинга си, постра-
дал покрай скандалния им опит 
да ликвидират преференциалното 
гласуване, за сметка на държав-
ния бюджет. За целта обещаха 
да повишат заплатите в бюджет-
ната сфера в края на 2019 г. „От 
събираемостта, която е в момен-
та, отново ще имаме възможност 
за увеличение на доходите с 10% 

в края на тази година. Управлен-
ската програма се изпълнява в 
параметрите и по поетите анга-
жименти”, обяви тържествено 
вчера зам.-шефът на ГЕРБ Цве-
тан Цветанов. Той съобщи но-
вината веднага след коалицион-
ния съвет, свикан по искане на 
премиера. На срещата ГЕРБ и 
„Обединени патриоти“ обсъдиха 
политическата криза заради по-
правките в Изборния кодекс. 

Още - на 3-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 9-а стр.

Защо България 
трябва да се промуши 
през иглени уши?

След като месеци на-
ред представители 
на различни бран-

шове алармираха за сери-
озни проблеми с проме-
нените  изисквания, които 
трябваше да бъдат изпъл-
нени до 31 март, вчера фи-

нансовият министър Вла-
дислав Горанов най-после 
склони да има отсрочка. 
Тя обаче ще важи само за 
фирмите, които ползват 
компютърни системи за 
управление на продажби-
те. Вместо от 1 април  те 

трябва да подменят соф-
туера на тези системи и 
да го свържат към новия 
тип фискални устройства 
до края на септември. 
Всички регистрирани по 
ДДС търговци, които 
ползват само обикновени 
касови апарати, ще тряб-
ва да ги подменят до края 
на март.
От Българската стопан-

ска камара (БСК) обаче 
предупредиха, че удължа-
ването на срока  няма да 
реши проблемите. Рабо-
тодателската организация 

отново поиска  промяна 
или отмяна на спорни 
текстове, защото са „ри-
скови, противоречащи 
на законодателството и 
на установените правни 
принципи, неприложими 
са и създават прекомерна 
административна тежест 
за бизнеса“.  Според БСК 
новите правила огранича-
ват белия бизнес и стопи-
рат стопанската инициати-
ва. Затова до две седмици 
бизнес организацията ще 
сезира Европейската ко-
мисия, Върховния адми-

нистративен съд и Коми-
сията за защита на кон-
куренцията. „Наредбата 
поставя под сериозен риск 
националната сигурност 
и нормалното функцио-
ниране на икономиката, 
тъй като може  да блоки-
ра  редица жизненоважни 
сфери - лични лекари, 
фармацевти, доставка на 
горива за спешната по-
мощ, училища и болници. 
Не е предвиден адекватен 
авариен режим в случай 
на повреда или киберата-
ка към сървърите на НАП 

или мобилните операто-
ри“, посочват от БСК.
Финансовият министър 

обаче  обвини бизнеса, че 
се опитва в последния 
момент да отговори на 
правилата. „Темата с про-
мяната в наредбата за ка-
совите апарати е от август 
миналата година. Т.е. това, 
което изведнъж се оказа 
изненада за българския 
бизнес, от много месеци 
е тема на дебат“, заяви 
вчера пред bTV Владислав 
Горанов. 
(Продължава на 3-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

Управляващите и бизнесът влизат в нов сблъсък 
около спорната наредба за новите изисквания към 
касовите апарати и софтуера към тях. В ролята 
на арбитър ще трябва да влязат Европейската 
комисия, Върховният административен съд и 
Комисията за защита на конкуренцията.

Смяната на касовите апарати може 
да доведе до пълен блокаж на икономиката
Въпреки че финансовият министър направи малка отстъпка, БСК ще сезира 
ЕК, съда и Комисията за защита на конкуренцията за порочната наредба

„Гледай народната ра-
бота повече от всичко 
друго, повече от себе си 
да я уважаваш!“, пише зад 
гърба на премиера Бори-
сов и вицепремиера Ка-
ракачанов. Двамата със 
Сидеров поднесоха цветя 
на паметника на Васил 
Левски.

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Евро 1.95583

USD 1.73174 (0.0052)
CHF 1.72305 (0.00152)
Злато 2305.12 (15.21)
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