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Медиците от болницата по педиатрия
са пред колективна оставка
Работещите в специализираната болница по педиатрия в
София ще подадат колективна
оставка, ако не бъдат изпълнени исканията им тя да получи специален статут, който
да позволи допълнително финансиране от държавата, да
отпаднат лимитите от здравната каса и да се увеличат
заплатите. Вчера те протестираха за втори път. За момента няма индикации за промя-

на в позицията на здравните
власти, заяви пред БНР д-р
Антон Владимиров от детската болница. Ако се стигне до
оставка, това ще постави под
въпрос не само съществуването на тази болница, но и
бъдещето на очакваната нова
комплексна детска болница,
тъй като едва ли ще е лесно
екипите да бъдат привлечени
обратно.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Време

е
да заслужим
свободата си

Още – на 5-а стр.

На 9-а стр.

Парламентът маха част от безумията
в закона срещу мръсните пари
Отпада изискването фирмите, институциите и организациите да внесат
до 12 май в ДАНС вътрешни антикорупционни правила
МИЛА КИСЬОВА

Депутатите започват спешен ремонт на пореден
закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците, нито държавните органи са в състояние
да го прилагат. Става дума за Закона за мерките
срещу прането на пари, който изисква до 12 май стотици хиляди фирми, институции, организации, свободни професии да внесат в ДАНС свои вътрешни правила за контрол и предотвратяване на прането на пари.
Председателката на бюджетната комисия Менда
Стоянова призна, че това изискване е затруднило
много фирмите и в него няма никакъв смисъл.

В

средата на февруари пред ДАНС вече се извиха огромни опашки заради друСНИМКА: EPA/BGNES
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95-годишната
уругвайска поетеса Ида Витале
е аплодирана, след като
бе наградена с литературния приз „Мигел де
Сервантес“ на церемонията в университета
Алкала де Енарес. Това е
най-значимата награда за
испаноезична литература, дотирана със 123 000
евро. Връчва се в деня на
смъртта на Сервантес.
На този ден е починал и
Уилям Шекспир. ЮНЕСКО
е избрала 23 април за Международен ден на книгата
и авторското право. Витале е автор на множество кратки стихотворения, които търсят
смисъла на думите. Тя е
един от най-значимите
представители на есенциалната поезия.
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Евро

1.95583
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USD 1.73929 (0.00077)
CHF 1.70517 (-0.01303)
Злато 2215.02 (-3.32)

га разпоредба на същия
закон - голяма част от
фирмите, общините, неправителственият сектор

и свободните професии
трябваше да представят
планове за обучение на
служителите си (дори да
нямат персонал) как да
разпознават и да докладват за мръсни пари. Три
дни преди крайния срок
ДАНС
разпространи
примерен план за обучение и хиляди „задължени лица“ го преписаха,
за да се отчетат. Заради
„големия интерес“ обаче сайтът на агенцията
се срина, много фирми,
счетоводни офиси, адвокатски кантори и т.н. не

успяха да изпратят електронно плановете си и се
наложи да ги предават
„на гише“.
Сега се очертават същите проблеми заради
задължителното представяне на вътрешни правила срещу мръсните пари.
Повечето
„задължени
лица“ не са готови, а немалко дори не подозират за това задължение.
Санкцията за нарушителите е минимум 1000 лв.
По-лошото е, че ДАНС
също не е готова с т.нар.
Национална оценка на

риска, нито е публикувала обещаните примерни
правила, които би трябвало да ориентират счетоводните предприятия,
търговците на едро, агенциите за имоти, лизинговите компании, както и
всевъзможни възложители на обществени поръчки. Фирмите, които
са се опитали сами да се
справят със задачата, са
се провалили, тъй като
ДАНС масово е връщала изпратените правила
за преработка, става ясно
от счетоводните форуми.

Управляващите
или
най-сетне са осъзнали,
че изискването да се
представят в ДАНС вътрешни правилници е
безумна бюрократщина,
или се боят от напрежение преди изборите. Във
вторник група депутати
от ГЕРБ внесоха законова поправка, според която фирмите не са длъжни да изпращат правилата си в агенцията. ДАНС
обаче ще има право да
проверява налични ли
са те.
(Продължава на 3-а стр.)

