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Честно ...това е действие на абсоооолютен лобизъм ....то вместо да отпадне, те го съживяват!!!!
Ужажаеми. не му е работа в отделен закон ...ако трябва да има нещо такова то мястото му е в
Търговския закон!!! Просто и ясно !!
Чл. 25. (3) т.2 ?????? Вие подигравате ли се ..??? Къде по закон има задължение и изяснение
значението на печата .... смаяхте ме отново, ама такъв отявлен НЕПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ .....
единствено ПЕЧАТА е споменат в Наредба за редът на документооборота на
СОЦИАЛИСТИЧСКОТО предприятие от 1962г..... Хей вие там в коМУнизЗъмът ...където си го градите
...що не се повредите или самоизключите сами ...яд ме на тази сган ...ЛОБИСТКА И КРАДЛИВА СГАН
......В ... АБСУРДИСТАН .....
Чл. 25. (3) т.3.2 ?????? На кое специализирано предприятие ..........???????? За кой става дума ..за
всички........, и едни там ..наречени "специализирано предприятие" в Доп.Раз. в &1- КОЕТО ......просто
е вписано в ТЗ .....а не дали е квалифицииран (заклет) ...нееее , тук еееедни хорица ама отчаяно
искат .. да вземат едни лесни пари или ...за това ли става дума ... ПАРИ ПО ЗАКОН ане по
КВАЛИФИКАЦИЯ ?????? ....никакъв детайл, никакво наклонение, ...просто и ясно ,,,,бълвоч ...и както
им е удобно ..................................................................
Чл. 30 Само за големите Обществено значими финансови "пирамиди" ли говорите ... а тези ...по
малките или подрастващо мигриращите .... боже колко жива мъка има ..в този АБСУРДИСТАН
Глава четвърта ПРИЛОЖИМА СЧЕТОВОДНА БАЗА - национални счетоводни стандарти ---- според
мен, трябва да се изгорят, да се забравят и да се забрани споменаването им- като ерес (да това енационални политики ще ми следват - кое бе добрата до сега ?!???!?!?!?!!?--- А който ги прилага,
трябва да има специална глава в НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС - за използването им затвор - всичко
прието от национални лобисти - просто трябва да се осъжда от специална глава в НАКАЗАТЕЛНИЯ
КОДЕКС .... разберете, има МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИИИИИИИ ..... ТОВА
ЕЕЕЕЕЕЕ ...НЕ ИСКАМ ЛОБИСТИ НЕ ИСИКАм НЕЧЕСТНИ И КРАДЛИВИ ХОРА ДА ПИШАТ ЗАКОНИ
.......
Чл. 39. (3)..... и в релация с чл.40 !!!!!????? ДО...НИВО СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ......ВИЕ СЕРИОЗНО
ИСКАТЕ СЪС ЗАКОН ....СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ >>>>>>>>
ТОВА Е УЖАС ...можели , малките компании да не публикуват ОПР И ПРИЛОЖЕНИЯ....АМА
БАЛАНСА ЩЕ ТРЯБВА....А ТОЙ ...ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА е подписан от ЛИЦЕТО
ИЗГОТВИЛО ОТЧЕТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ....егати ПЕРВЕРЗИЯТА ....SMAL
BUSSINES ACT ..е майната и на ДИРЕКТИВАТА НА EU ....... ще си плащат за баланс а и на
Търговски регистър/за да лапне и нещо държавицата ..... МАЙКО МИЛА ................. КАКВИ ГАДНИ

ХОРА СА ОКУПИРАЛИ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО СИ .... СИ МЕ РОДИЛА ... бизнес ...това значи
...ЛОШО ...
НЕ СЛУЧАЙНО 50% от рАБОТОСПОСОБНОТо население не ЖИВЕЕ И НЕ ОСЧЕТОВОДЯВА в
БЪЛГАРИЯ, а В чужбина ... %50%%%%%%%%%%%%% това е живо доказатество , за доверието в
АБСУРДИСТАН не това си е ...няма лечение
Не ми се чете повече ...върнах се в СОЦИАЛИЗъМЪт ...не направо в КОМУНИЗъМЪт за
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ узаконен с ЗАКОН ....
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КОЙ ПРЕДЛАГА ЗАКОНА ...НЯМА ИМЕ ..НЯКОЙ ПРОСТО ГО ПРЕДЛЛАГА >>> КОЙ?КОИ СА ТЕ
...МОТИВИТЕ СА КОПИ?ПЕЙСТ БЕЗ ИМЕ И МОТИВИ ПОРАДИ Значителни промени във връзка с
транспониране на Директива 2013/34/ЕС ами там други неща ПИШАТ ... КОПИ/ПЕЙСТ от
кръцни/срежи ...кръжока ...ли сте ...кои сте .... ПРЕНАПИСАЛИ СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ В
ЗАКОН ..... И ДОБАВИЛИ ЕДНИ ВАЖНИ НЕЩА ЗА ДА ВЗЕМАТ ЕДНИ ПАРИ ПО ЗАКОН И ЗАНЯТИЕ
..... ЛОБИЗЪМ И КРАЖБА....не е КОНКУРЕНЦИЯ, ПАЗАР ....ПРОСТО И ЯСНО

