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Ïðîâåðÿâàò ïàðèòå çà
õîòåëè â Ïàìïîðîâî
Разследването на прокурори и данъчни от цялата страна за произхода
на инвестициите трябва да завърши до февруари 2007 г.
Данъчни служители и прокурори
от цялата страна ще се включат в
проверката за произхода на средствата, вложени в строящите се в момента десетки нови хотели и заведения в Пампорово. Това съобщиха от
окръжната прокуратура в Смолян.
Първоначалните данни на Икономическа полиция за строящите се
обекти ще бъдат препратени към

прокуратурите в районите, в които
са регистрирани инвестиращите
фирми, обясни окръжният прокурор
на Смолян Димчо Георгиев.
Около 70 са изграждащите се обекти с реална инвестиция от общо 156
издадени строителни разрешения за
територията на курорта. Данъчните
служители и прокурорите по места
трябва да изяснят дали декларираните

доходи и платените данъци от дадена
фирма съответстват на парите, вложени в обекта й в Пампорово. Ако се
установят разминавания, ще се проверява за данъчни измами или за пране
на пари. Според прогноза на окръжния
прокурор Димчо Георгиев проверката
за произхода на инвестираните финансови средства в Пампорово трябва да
завърши до февруари 2007 г.

През септември на работна среща с
областния управител на Смолян Петър
Фиданов, кметицата Дора Янкова и
представители на ръководството на
окръжния съд министърът на вътрешните работи Румен Петков съобщи, че
окръжният прокурор Димчо Георгиев е
разпоредил проверка за произхода на
средствата, с които се изграждат туристическите обекти в Пампорово.
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Ðàçëè÷íèòå ëèöà íà „Çëàòíàòà ðàêëà 2006“

Не искат да се правят на Арчибалд Кронин нашите лични лекари и това си е. И като неговия
герой д-р Шенън да обикалят болните от миньорските паланки. Като 82-те селища по родопските
барчинки, до които, за да стигнеш, едва ли не
трябва да се връзваш, за да не се сринеш в урвата (стр.4). Пък и заплащането на лекарите там
е като на жълтите павета. Нищо че и тук живеят
хора, повечето стари с безброй болежки. За тях
някогашните доктори пенкелер са спомен, а модерната медицина ги подминава като гара с
"малка бързина".
За съжаление практиката е позната и по много
други населени места. Изход може да намери само здравното министерство, което да предложи
решение за по-различно заплащане на желаещите да поемат тези практики, с нужното оборудване и т.н. Възможности сигурно ще се намерят не
само с изтупване на чувала на реформата... От
друга страна, не знам някой да е умрял от старата изпитана практика на "разпределението".
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Âóçîâåòå è ÁÀÍ ùå
ïëàùàò ÄÄÑ è ìèòà
От януари 2007 г. висшите училища,
БАН и други научни организации ще
плащат мита, такси и ДДС при внос от
чужбина или при получаване на дарения
на литература, апаратура, оборудване,
консумативи и химикали за своите обра-
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зователни и научни нужди. Причината е,
че с преходна разпоредба в проектозакона за бюджет 2007 се отменя текст от
Закона за висшето образование, според
който вузовете и БАН са освободени от
споменатите тежести.
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