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П е първа по приходи у нас
288
▶ млн. лв. е осигурила НАПСтара Загора от данъци и
социални осигуровки

7 области с по-ниска безработица в страната ние се
нареждаме на пето място.
▶▶Какво показват резултатите от ревизиите на ТД
на НАП за 2009 г.?

- До края на септември
сме направили 334 ревизии
на физически и юридически
лица. В 95% от тези ревизии
има разкрити допълнителни
приходи за бюджета. С тези ревизии констатирахме
допълнително установени
задължения в размер на 21
млн. лв., като фирми и физическите лица са се опитали
да ощетят държавната хазна
с над 12 млн. лв. Те или не
са декларирали, или не са
отчислили съответните данъци и осигуровки.
Най-големите нарушения
са в наблюдаваните рискови браншове - строителство и търговия на едро.
В резултат на ревизион-

ната дейност изготвихме
34 предложения до прокуратурата за съмнение за
престъпление срещу фиска
на държавата. Най-често
повод за тези предложения
до прокуратурата са ползване на документи с невярно
съдържание, подправени
счетоводни документи и
вписване на неверни данни
в декларации и други документи, опити за укриване
на ДДС, сделки с несъществуващи търговци в ЕС.
Към момента имаме 6
спрени ревизионни производства, за които е уведомена прокуратурата с цел
събиране на допълнителен
доказателствен материал
за извършване на данъчно-осигурителни престъпления. Предстои да бъдат
гласувани промени в данъчните закони в парламента,
които ще помогнат още повече за борбата със сивия
сектор. Пакет от мерки за
ограничаване на данъчните измами е предложен от
изпълнителния директор
на НАП Красимир Стефанов, като сме убедени, че
усилията на агенцията ще
срещнат нужната подкрепа
и ще станат реалност.

Най-големите нарушения
са в наблюдаваните
рискови браншове строителство и търговия на едро
▶▶Предстоят важни структурни промени в НАП. По
какъв начин ще се отразят
те на Териториалната дирекция в Стара Загора?

- Това, което знаем до
този момент, е, че ще има
5 регионални дирекции на
НАП в страната, които ще
бъдат в София, Пловдив,
Бургас, Варна и Велико
Търново. За голямо съжаление Стара Загора не е сред
тях. Ще има 5 регионални
дирекции Средни данъкоплатци и осигурители и
една дирекция, базирана в
София Големи данъкоплатци и осигурители. Очаква
се дирекциите Средни данъкоплатци и осигурители
и Големи данъкоплатци да
събират средно между 70
и 90% от бюджета на страната. Във всички останали
офиси, какъвто ще бъде и
Стара Загора, ще се събират
около 10% от приходите за

бюджета. Предвижда се в
Стара Загора да има офис за
обслужване на гражданите
и няколко изнесени работни места на подчинение на
регионалната дирекция на
НАП в Пловдив.
Смятам, че това не би
било добро решение и вече
съм написал предложение
до министъра на финансите
с копие до изпълнителния
директор на НАП за обособяване на Стара Загора
заедно с дирекциите в Кърджали и Хасково в една
нова регионална данъчна
дирекция. Ангажирали сме
с каузата и областния управител, и кмета на Стара
Загора, които проведоха
разговори лично с премиера. До този момент нямаме
яснота дали ще има регионална дирекция на НАП
в Стара Загора. Нашата дирекция има достатъчен административен капацитет,
за да може да върши работата си като регионална
дирекция.
▶▶Вие имате дълъг професионален път в НАП. Кои
бяха най-важните моменти в професионалната ви
кариера?

- В продължение на 24
години се занимавам с данъци - в началото в общинския съвет на Стара Загора,
след това участвах лично
в създаването на Главна
данъчна дирекция. Започнал съм в ТД на НАП като
специалист, главен специалист, бил съм инспектор,
експерт, началник-отдел и
впоследствие директор на
ТД на НАП.
Лично съм участвал във
всички структурни промени на НАП. За мен голям
успех е преустройството на
новата сграда, в която сега
работи ТД на НАП в Стара
Загора. Това е една от найхубавите и функционални
сгради в цялата система на
НАП в страната. Ние сме от
първите в страната, които
разполагат и с електронна
система за управление на
чакащите. В нашите офиси думата опашка почти
е забравена. Обслужването в тази сграда и от тези
специалисти улесни много
нашите клиенти. Ще бъде
жалко в нея да се помещават
офиси и изнесени работни
места на други регионални
дирекции.
Сашка Панайотова

ЕЛ КОНТРОЛ отбеляза 10-годишен юбилей
С красиво градинско парти старозагорската фирма ЕЛ
КОНТРОЛ отбеляза
10 години от своето
основаване
За да уважат една от найутвърдените български
компании в областта на
енергетиката, дойдоха
партньорите от ТЕЦ Енел
Марица Изток 3, ТЕЦ Марица-изток 2, НЕК, Мини
Марица-изток, Енемона-Гълъбово, EVN-България, много други фирми,
работещи в сферата на
енергетиката, колеги, приятели и служители на компанията. Не е важно колко
е дълъг определен период
от време, важно е какво
се е случило през него,
подчерта в приветствието
си към юбилярите старозагорският градоначалник проф. Светлин Танчев. Радвам се, че за този
10-годишен период ЕЛ
КОНТРОЛ успя да се докаже в национален мащаб
и да завоюва огромен авторитет в предоставянето
на специализирани услуги
за енергетиката, допълни
той. Пожелания за много
бъдещи успехи отправи
и областният управител
Йордан Николов.
Равносметката

През 1999 г. бях убеден,
че в енергийния сектор
има място за фирма, специализирана в извършва-

нето на електромонтажни и
пусково-наладъчни работи.
Днес, 10 години по-късно,
тази увереност у мен не се
е променила. Нещо повече,
виждам, че ентусиазмът
за работа е още по-голям
благодарение на постигнатите резултати, каза в приветствието си към гостите
собственикът на фирма ЕЛ
КОНТРОЛ Нягол Христов.
Той изказа специална благодарност за безрезервното
доверие от страна на възложителите и десетките бизнес партньори на ЕЛ КОНТРОЛ през изминалите 10
години. Това доверие беше
базата, върху която фирма ЕЛ КОНТРОЛ изгради
своя авторитет. Чрез него
ние имахме възможност
на практика да докажем,
че амбициите на фирмата

имат реално покритие, каза в приветствието си към
възложителите Христов.
Специална благодарност
собственикът на компанията отправи и към НЕК компанията, възложила първия
голям обект, която продължава да търси услугите на
Ел Контрол за реализиране
на нови проекти. Собственикът благодари на Енел
Марица Изток 3, с които
компанията работи вече
пета поредна година.
Успехът на фирмата се
дължи преди всичко на
качествените хора, които работят в компанията.
Заради тях днес името
Ел Контрол е синоним
на стабилност и професионализъм, каза Нягол Христов. Празничната торта
по случай 10-годишния

юбилей разряза 72-годишният Иван Динев, започнал
работа в компанията още
от самото й основаване и
ръководил монтажните
работи във всички големи обекти, изпълнени от
Ел Контрол.
Успехите

Първият успех, който ще
остане в историята на
фирмата, е разширение и
реконструкция на подстанция 400 киловолта в ТЕЦ
Марица-изток 3. Работата по този обект започва
през 2001 г., а през 2003 г.
сложното съоръжение е напълно завършено. Следват
още три подстанции 400
киловолта - открита уредба в ТЕЦ Марица-изток
2, подстанция Пловдивюг и подстанция Мари-

ца-изток в Гълъбово. С
тези обекти ЕЛ КОНТРОЛ
се нарежда сред малкото
електромонтажни фирми
в България, притежаващи
опита и възможностите за
изпълнение на подобни задачи. Друг голям проект, в
който се включва фирмата
през последните години, е
рехабилитацията на ТЕЦ
Енел Марица Изток 3. От
2004 г. ЕЛ КОНТРОЛ играе
основна роля при изпълнението на част електро в модернизацията на всичките
четири блока в централата.
Фирмата е участвала и в
изпълнението на ел. част на
проекта за сероочистваща
инсталация към теца. Към
момента старозагорската
фирма е ангажирана с няколко поръчки към новата
централа - ТЕЦ Ей И Ес
Гълъбово.
През последните години
голям обем от реализирания оборот на фирмата
се дължи на чужди ин-

веститори. Всички тези
компании дадоха високи
оценки за работата ни, но
най-голямото признание
беше договорът, който
сключихме с Енел Марица
Изток 3, подчерта Нягол
Христов.
Показатели

20% е средният ръст от
оборота и печалбата на ЕЛ
КОНТРОЛ през последните години. Фирмата осигурява 150 работни места,
като 30% от персонала са
от инженери и специалисти
с висше образование. По
данни на българската ТПП
за 2008 г. ЕЛ КОНТРОЛ се
нарежда сред стоте фирми
с най-добри финансови показатели в Старозагорска
област. Въпреки трудните
икономически условия ние
гледаме напред и вярваме,
че ще запазим тези високи
резултати и занапред, каза
собственикът на компанията.

