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След закуска в САЩ Цветанов
„Ало, Банов е“
видя руска намеса в евроизборите е безкрайно
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С тролове, специални онлайн
издания и хибридни атаки Русия
ще се намеси в предстоящите
избори у нас. В това е убеден
зам.-председателят на ГЕРБ
Цветан Цветанов.
В интервю за bTV той беше
попитан дали Русия ще се опита
да се намеси във вота. „Убеден
съм, защото виждам какво се
случва в държави на ЕС“, каза
заместникът на Бойко Борисов

в ГЕРБ.
Цветанов, който преди два дни
се върна от Националната молитвена закуска в САЩ, обясни: „Хибридните атаки са факт
от 2015-2016 г. и когато един
добре запознат човек се запознае с наратива на антиатаките
и антиполитиките, които искат
да се реализират в ЕС, ще види,
че имаме антиевропейски съюз,
анти-НАТО, анти-САЩ...
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Над 400 000 фирми трябва да декларират
действителните си собственици
Крайният срок е 31 май. За неподалите ще има солени глоби
РАДА НИКОЛОВА

Над 400 хил. фирми и още десетки хиляди неправителствени организации (НПО) ще трябва да
подадат декларации кои са действителните им
собственици пред Търговския регистър до края на
май. Поредният административен тормоз за бизнеса е под благовидния предлог, че така ще се
противодейства на прането на пари. Дори едноличните търговци и собствениците на еднолични
ООД, където собствениците са очевидни, не са
освободени от задължението.

С

поред новите правила от 1 февруари
до 31 май действителните
собственици
трябва да бъдат заявени
пред Търговския регистър с нотариално завеСНИМКА: ЕПА/БГНЕС
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Хиляди испанци излязоха
вчера на антиправителствен протест в столицата Мадрид под мотото
„За обединена Испания.
Избори сега!“ и поискаха
оставката на премиера
от Социалистическата
партия Педро Санчес.
Демонстрацията беше
организирана от дясноцентристки партии, които се противопоставят
на план на испанската
власт за намаляване на
напрежението в Каталуния. Санчес обяви, че ще
назначи преговарящ със
сепаратистите, което
десните приемат като
предателство и поддаване на сепаратистки
натиск. Те настояват за
предсрочни избори.
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рена декларация. Това
означава нови разходи за
търговците и НПО-тата
- за нотариус и държавна такса за деклариране,
а вероятно и за адвокат,
който да подаде докумен-

та. Законът за мерките
срещу изпирането на пари
предвижда тежки санкции
за неспазване на нормата
- неподалите заявление за
реалните си собственици
могат да бъдат глобени с
от 1000 до 10 000 лв. За
дружества като банки,
застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000
лв. Ако недекларирането
продължи, организацията
или дружеството ще бъде
санкционирано всеки месец със същата сума, докато не заяви вписването.
Санкциите ще се налагат
от ДАНС, като законът

й вменява да публикува
своевременно на сайта си
информация за влезлите в
сила наказателни постановления, в това число
данни за нарушителя, вида
и естеството на нарушението и вида и размера на
наложената санкция.
Основният въпрос, който няма отговор, е как
ДАНС реално ще проверява декларациите. Агенцията очевидно ще разчита на случайни проверки и
информация, подадена от
банки или други институции. Интересно е как ще
се проверява кой е действителният собственик или

как ще се докажат подставените лица, които се
водят собственици във
фирми на хора от високите етажи на властта или
издирвани престъпници.
Прелюбопитно е и колко
от офшорните фирми, за
които декларирането също е задължително, ще
спазят изискването.
На сайта на ДАНС няма никакви указания във
връзка с новото задължение на фирмите, публикувани са единствено новият закон и правилникът
към него. „Сега“ прати
въпроси на ДАНС, но отговори не дойдоха.

Агенцията по вписванията (АВ), към която очевидно вече валят въпроси
кой какво и защо трябва
да декларира, преди седмица създаде лек хаос.
На сайта си тя изброи
кои образци на документи
трябва да се попълват и
обяви, че заявяването има
декларативен
характер.
Затова търговците и фондациите сами трябва да
преценят дали да подадат
декларация за действителните си собственици.
Законът обаче е императивен и не оставя място
за преценка.
(Продължава на 2-а стр.)

