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2% от състава на големите фирми
трябва да са хора с увреждания
ИСКРА ЦЕНКОВА
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0.80 лв.

Въпреки че ден по-рано депутатите от „Обединени патриоти“ внесоха предложение за
отмяна на спорните квоти за
наемане на лица с увреждания,
задължението на бизнеса остана. Проектът претърпя леки
промени, но основните му параметри се запазиха. Депутатите гласуваха вместо двама души
с увреждания фирмите с числен
състав от 50 до 99 души да бъ-

дат задължени да наемат един
човек с увреждане. При численост 100 и над 100 работници и
служители наетите лица с трайни увреждания трябва да са 2%
от състава. Задължението обаче
отпада, в случай че производственият процес не позволява
наемане на хора с увреждания,
както и при условие, че липсват такива хора, насочени от
бюрата по труда.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Брюксел

вароса
България с баданарка
и омаза себе си
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4805 лв. е най-високият бонус,
получен в Търговския регистър

Вътрешните правила на Агенцията по вписванията спешно са
променени точно преди да се изплати премия на директора ѝ
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА

4805 лв. е най-високият бонус, изплатен в Агенцията
по вписванията за периода на блокирането на Търговския регистър през лятото, показват документи, с
които „Сега“ разполага. Още четирима души от ръководството са взели от 4046 до 4301 лв. Не е ясно кои
точно са служителите, които са работили денонощно
по време на срива, но тлъсти премии са получили в
цялата администрация на Агенцията по вписванията, включително и служители в отдел „Счетоводство“, „Протокол“, „Човешки ресурси“, юристи и др.
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иналата
седмица Агенцията по
вписванията и министерството посочиха, че
СНИМКА: БГНЕС
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Лидерът на „Воля“ Веселин Марешки размаха
пластмасов кокал, за да
покаже как вицепремиерите Красимир Каракачанов
и Валери Симеонов „гризкат от властта“. Докато размахваше „кокала
на властта“, Марешки се
отказа от депутатския
си имунитет.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.73144 (-0.00538)
CHF 1.71639 (-0.00408)
Злато 2076.6 (9.76)

чистата сума на раздадените хонорари е 599 хил. лв.
Върху тях обаче са платени още 90 590 хил. лв. във

вид на осигуровки, с което
общата сума от парите на
данъкоплатците доближава
700 хил. лв. - точно както
писа вестник „Сега“.
Твърденията на ръководствата на Министерството на правосъдието и на
Агенцията по вписванията,
които се опитаха всячески
да замажат скандала с раздадените щедри бонуси „за
постигнати резултати“ по
време на блокажа на Търговския регистър през лятото, силно се разминават
с фактите.

От документи, с които „Сега“ разполага, се
вижда, че премиите не са
„между 700 и три хиляди и
нещо“, както беше заявено
от шефа на Агенцията по
вписванията на пресконференция миналия петък.
Напротив - ръководният състав на агенцията е
получил над 4000 лв. Изпълнителният
директор
Габриела Козарева отказа
да назове размера на своята премия, а правосъдният
министър Цецка Цачева
обяви, че това било нейно

право. В случая обаче става дума за информация от
висок обществен интерес,
тъй като парите са раздадени точно за работата през
периода, когато Търговският регистър бе блокиран и
това причини множество
неудобства и финансови
загуби за бизнеса.
Шест души са получили премии между 3000 и
4000 лв., като сред тях е и
началникът на отдел „Информационни системи на
регистрите“. 14 души са
взели между 2000 и 3000

лв. Болшинството от останалите 486 служители са
си разделили между 1000
и 2000 лв. Сред тях е дори
експерт от дирекция „Информационно обслужване
и технологии“.
Интересен е и друг факт
- по старите вътрешни правила за заплатите в агенцията право на допълнително
възнаграждение са имали
само служителите, които
имат стаж поне 45 дни от
90-те дни на тримесечието,
за което се плаща.
(Продължава на 3-а стр.)

