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Коментар:

на бюджетните средства и средствата на ЕС във връзка с отпускането на целеви помощи и субсидии
, както и при кандидатстване за обществени поръчки е необходимо удостоверенията за наличие или
липса на задължения да се заявяват пред НАП от административните структури, в които има такива
кандидати. Факт е, че фирми и земеделски производители , а също така и редица физически и
юридически лица се снабдяват с печати , които се изработват по образец на ползвания в НАП,
зелено мастило и "произвеждат" удостоверения за липса на задължения./може да се направи
справка в икономическа полиция за наличие на следствени дела за подобни случаи/ Как става това.
Едно удостоверение на коя и да е фирма чиста от задължения и за собствена със задължения. От
двете се прави сглобка и се ползва или цветен ксерокс или направените саморъчно печати със
зеленото мастило. За никого не е тайна, че икономическа полиция е наясно с фалшифицирането на
подписите на данъчните служители и техните печати. За това считам, че съществува възможност
физическото или юридическото лице да си заяви пред НАП издаването на удостоверение за наличие
/липса на задължения като в бланката посочи пред коя институция да се представи и НАП служебно
да го препраща с електронен подпис на страната, която е посочило физическото/юридическо лице
или земеделски производител - заявител, т.е. да се ограничи възможността за движение на тези
удостоверения на хартиен носител и прекрати злоупотребата с тях. Това се отдалечи от стопанския
живот неизрядните данъкоплатци и ще даде възможност на фирми с чиста данъчна история да
получат достъп до поръчки и проекти. Ще се открият изненадващи резултати , ако се направи
проверка назад във времето колко фирми със задължения са ползвали субсидии или са спечелили
обществени поръчки при наличие на значителен обем задължения под форма на осигуровки и
данъци.
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Добро управление значи да знаеш да управляваш - не да мислиш, да знаеш кое е важно, да си го
мислил преди да го започнеш!
Започнете със следното - финансирайте обученията на студенти в EU по публична администарция осигурете им степендии и ги задължете да стажуват една година е чужбина, следващата в БГ и да
работят поне 5 години в БГ след това Първата за да се пообучат, следващите за да прилагат
наученото в странство ...в тогва ще има и добро управление ... местнитят административен
башибозук ще е поставен в конкурентна среда, пред конкуренцията на млади и талантливи, не се
издържа със стар манталитет ...

