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Текст:
Скандал с изтичане на лични данни от Националната агенция по приходите. ЕГН-тата на почти целият
състав на данъчните и дори на членове техни семейства лъснаха в отчети на фирмите за изкупуване на
старо желязо. Това разкри пред TV7 и NEWS7 Венета Шопова председател на комисията за защита на
личните данни. НАП и комисията са започнали проверки по случая.
В пункт за предаване на черни и цветни метали в столичен квартал почти всеки ден деца, които нямат
лични карти, носят суровини за предаване. Въпреки че те очевидно нямат документи за самоличност,
собственикът на обекта започва да измерва на везна това, което реката е донесла. В последния момент от
пункта решават, че няма да купят желязото, а петте лева, които децата, които засякохме там, щяха да
получат, остават мираж заради подозрителното присъствие на екипа ни.
По закон пунктовете трябва да изискват и записват личните данни на хората, които предават метали.
Иначе няма как да се отчетат пред НАП. Тези данни се използват за начисляване на данъци при
продажбата на суровините. А също така и за установяване на извършителите на кражби на черни и цветни
метали.
При проверка на адреса , където е регистрирана фирмата, данъчните се натъкват на шокиращи
разкрития.. От отчетите тук, а и много други излизат техните имена, както и имената на целите им
фамилии. Оказва, че те - служителите на НАП, редовно предават старо желязо без да подозират.
Имената на данъчните служители и техните семейства изкачат от отчетите на не една и две фирми.
Според запознати най-вероятно списъкът е изнесен от НАП или от служба, която е проверявала дейността
й.
Един от фрапиращите случаи е в Благоевград, но по информация на TV7 ЕГН-та на данъчни и техните
семейства имат пунктове във Варна и София. Прокуратурата в Благоевград вече проверява случая и
изяснява откъде и как са изтекли списъците с лични данни.
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Текст:
Търсенето на суровини в Китай, най-големия потребител на желязна руда, мед и цинк в света, ще се
възстанови към края на годината заради инфраструктурните проекти и запасяването на купувачите, считат
експертите от Goldman Sachs Group. Тази оценка се добавя към сигналите, че може би се вижда краят на
забавянето на втората най-голяма икономика в света, което подобрява перспективите за суровините
начело с индустриалните метали. В четвъртък Bank of America Merrill Lynch повиши прогнозата си за
икономическия растеж на Китай от 7.6 на 7.7 процента, въпреки че ден по-рано премиерът Ли Къцян
заяви, че основите на възстановяването не са солидни. Властите все пак запазват очакванията си за ръст
на БВП със 7.5% през 2013 г.
Възстановяване на запасите
"От този момент до края на годината очакваме търсенето на суровини в Китай да продължи да се
възстановява. В момента складовите суровинни запаси в страната са все още на много ниско ниво и с понататъшното възстановяване на търсенето трябва да видим и засилено попълване на запасите",
отбелязва пред Bloomberg Джулиан Зу, анализатор от Goldman Sachs. По думите му ключов фактор за
търсенето са инфраструктурата и капиталовите инвестиции. Освен това експертът очаква поскъпване на
стоманата в страната.
От началото на годината суровините, включени в специализирания индекс Standard & Poor’s GSCI, не са
отбелязвали съществена промяна, но все пак цените са нараснали през юли и август. Желязната руда вече
се търгува за 135.10 долара за тон спрямо тазгодишното дъно от 110.40 долара, достигнато през май.
Оптимистични данни
Статистическите данни от Китай този месец показаха по-голямо от очакваното нарастване на
индустриалното производство, което се приема като сигнал за заздравяване на икономическия ръст след
две тримесечия на забавяне. "Хората стават по-позитивни, но все още са умерени. Ще станем свидетели и
на по-нататъшно възстановяване – ранните данни за септември показват ръст на цялостната
икономическа активност", отбелязва Зу.
Брутният вътрешен продукт на Китай нарасна със 7.5% през второто тримесечие на тази година,
удължавайки най-продължителната поредица от две десетилетия насам на повишение под 8 на сто. За да
не позволи по-сериозно забавяне на растежа, правителството предприе редица мерки от увеличени
инвестиции в железопътната инфраструктура до намаляване на данъците. През юли Държавният съвет
одобри нови капиталови инвестиции само в железопътната индустрия в размер на 690 млрд. юана (113
млрд. долара).
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Текст:
Обжалванията на процедури за изграждането на завода за отпадъци в София са предвидени в графика и
няма забавяне на сроковете.
Това заяви пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова след срещата си с
вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Причина за думите й е изказване на Златанова на вчерашното заседание на парламентарната комисия по
европейските въпроси, в което тя отбеляза, че е възможно да бъдат загубени средствата за изграждане на
завода за отпадъци в столицата, заради обжалване на процедура.
"Столична община ще реагира много бързо след решението на Върховния административен съд, защото
до края на годината трябва да сключим договора. Аз разбирам притеснението на вицепремиера
Златанова, но няма забавяния в сроковете", подчерта Фандъкова.
Правителството предприема всички мерки, за да не загуби България пари от оперативните програми на
ЕС, заяви пред журналисти след срещата вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида
Златанова.
В оперативен порядък, за по-малко от половин час, тя обсъди с Фандъкова изпълнението на проектите в
сегашния програмен период, който изтича в края на годината, и подготовката за следващия програмен
период - 2014-2020 г.
Йорданка Фандъкова съобщи, че в края на месеца ще покаже на Зинаида Златанова на площадката на
новия завод за преработката на отпадъците на София.
Златанова и Фандъкова посочиха, че ще се направи всичко възможно обектът да бъде изграден и заявиха,
че не трябва да не се спекулира с хипотезите за спиране на европейското финансиране за него.
Въпросът за завода за отпадъци на София стои от 11 години и все още не е решен, каза Златанова. Имаме
общото виждане, че трябва да направим всичко възможно, за да изразходим максимално добре
средствата, които имаме на разположение по оперативните програми, добави Зинаида Златанова.
София има особено място в областта на регионалното развитие в следващия програмен период, посочи
тя.
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Текст:
Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци в София през този месец ще бъде в район "Лозенец",
съобщиха от Столичната община.
Предвижда се той да работи на 17 септември от 8.30 до 14.30. Безплатно ще се приемат живак и
живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни), лакове и бояджийски
материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти
и лекарства с изтекъл срок на годност.
Пунктът ще бъде разположен на бул. "Арсеналски", до плувния комплекс "Спартак".
През октомври мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде в квартал "Надежда".
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