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Агенцията за детето се намеси
в защита на пловдивския „терорист“
МАРТИН ГЕОРГИЕВ
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Брой 135 (6500), година XXII

1.00 лв.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проверява
дали „информационна агенция“
е нарушила Закона за закрила
на детето, след като е разгласила лични данни на 16-годишния ученик, който беше задържан в Пловдив по обвинение за
тероризъм. В същото време ведомството не отправя упрек
към прокуратурата, че превърна случая в медийна сензация

и не пита дали има теч на информация от службите към медиите. На този фон премиерът
Борисов похвали службите, че
са направили „всичко, каквото
трябва“ и лаконично препоръча
на медиите „по-малко коментари и да гледате картинките“. Борисов визира публикуваните от
МВР веществени доказателства
като амониева силитра, тръби,
книга за ИДИЛ...

НАБЛЮДАТЕЛ

 ДДС върху

лекарствата
трябва да падне.
Въпреки Пеевски

Още - на 2-а стр.

На 9-а стр.

Брокерите ще шпионират за пране
на пари при продажба и наем на имоти

До 20 000 лв. е глобата, ако физическо лице не обяви, че е действителен
собственик на фирма, предвижда проектозакон
МИЛА КИСЬОВА

Кръгът на институциите и професиите, длъжни
да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни
клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на
недвижими имоти ще трябва да правят комплексна проверка на клиентите си не само при
покупко-продажби, но и когато отдават скъпи
имоти с месечен наем, надвишаващ 10 000 евро.

Т

ърговци на произведения на изкуството
ще трябва да идентифицират
клиентите
си, да правят оценка на
риска и да обменят информация с държавните
органи при съмнителни
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
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По повод 150-годишнината на БАН Институтът
по роботика демонстрира нови разработки. AnRI
2 (Antropomorﬁc robot with
intelligence) е предназначен да бъде лектор за деца или младежи със специфични потребности.
AnRI 1 е сервизен робот.
Подпомага хората в ежедневието. Може да включва и изключва различни
аудио- или видеосистеми
в дома, да донесе бутилка
вода или книга. Може да
ви напомни да си пиете
лекарствата, а ако не го
направите – да информира близките ви.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.72777 (-0.0029)
CHF 1.74115 (-0.00513)
Злато 2289.14 (-10.8)

сделки. Подобно задължение ще имат също
така художествени галерии и аукционни къщи
за сделки над 10 000 евро
или равностойна на това
валута.
Това предвиждат поред-

ни промени в Закона за
мерките срещу изпирането на пари, публикувани
за обществено обсъждане
на сайта на финансовото
министерство. Към новите попълнения в списъка
с институциите и професиите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват
също така търговците
на виртуални валути,
както и тези, които предоставят портфейли за
попечителски услуги. Да
докладват за съмнения за
пране на пари се задъл-

жават не само професионалните счетоводни и данъчни консултанти, но и
тези, които непряко, чрез
свързани лица, предоставят подобни съвети.
В мотивите на поредното изменение в Закона
за мерките срещу изпирането на пари се посочва,
че България все още не
е въвела всички изисквания на европейското
законодателство в тази
област. А това би се отразило негативно на присъединяването ни към Банковия съюз и чакалнята

на еврозоната. В последния си годишен преглед
Европейската
комисия
разкритикува България за
недостатъчното ниво на
мерките срещу мръсните
пари именно защото властите не са приели всички
евродирективи и правила
в тази област. Сега в преходните и заключителните разпоредби се правят
промени в още десетина
други закона, също свързани с предотвратяване
прането на пари.
Новост е, че фирмите
ще бъдат задължени да

докладват на Агенцията по вписванията, ако
действителните им собственици откажат да им
предоставят необходимата информация, че точно те са такива. В този
случай, ако бъдат установени от контролните органи, те ще се наказват с
глоба от 1000 до 10 000
лв., а при повторно нарушение - до 20 000 лв. за
всеки месец до предоставянето на необходимата
информация пред Агенцията по вписванията.
(Продължава на 2-а стр.)

