ДОКЛАД

по отношение предварителната оценка на въздействието на Законопроекта за
мерките срещу изпирането на пари

Раздел І

Описание на проблема или въпросите, които се уреждат с проекта на

нормативен акт.

Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната

престъпност често се извършват в международен план и са проблеми, по които следва
да се работи както на национално равнище, така и на равнището на Европейския съюз и
в международен план. Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на

целостта, стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат вътрешния
пазар на Съюза и международното развитие.

Мерките, предприети единствено на национално равнище или дори на

равнището на Европейския съюз без да се вземе предвид международната координация

и сътрудничество, биха имали много ограничено въздействие. Ето защо приетите в тази
област мерки на ниво Европейски съюз и на национално ниво следва да са съвместими

с останалите действия, предприети в рамките на международни форуми, и поне също
толкова строги, колкото тях. Освен по-нататъшното развитие на наказателноправния

подход към този проблем, целенасочените и пропорционални превантивни действия

срещу използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма играят жизнено важна роля и може да дадат допълнителни
резултати.

През юни 2003 г. Специалната група за финансови действия („FATF")

ревизира своите препоръки, в чийто обхват попадна и финансирането на тероризма, и

предостави по-подробни изисквания по отношение на идентификацията и проверката

на клиента, случаите, при които по-високият риск от изпиране на пари или

финансиране на тероризма може да оправдае прилагането на засилени мерки, както и
случаите, при които по-ниският риск може да позволи извършването на не толкова
строга проверка. Тези промени бяха отразени в Директива 2005/60/ЕО на Европейския

парламент и на Съвета и в Директива 2006/70/ЕО на Комисията. Действащото в
България превантивно законодателство (Закон за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП), Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Правилник за

прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), както и отделни
разпоредби на други законови и подзаконови нормативни актове) в тази област към
настоящия момент, е пряк резултат от имплементирането на изискванията на
Директива 2005/60/ЕО.
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Основните предизвикателства пред вече изградените системи за превенция и

противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които
произтичат от изискванията на предходната Директива 2005/60/ЕО, са свързани със
запазване на тяхната актуалност, спрямо новите предизвикателства към тяхната

ефективност, които възникват. Според проучване на Организацията на обединените
нацииi, размерът на паричните средства, които ежегодно се изпират в световен мащаб,

възлиза приблизително на 1,6 трилиона USD, т.е. 2,7 % от световния БВП. Проучването
показва, че

по-малко

от

1 %

от изпраните

средства

биват

правоприлагащите органи, а реално конфискувани са по-малко от 0,2 %.

разкрити от

През февруари 2012 г. FATF извърши промени в Международните стандарти

за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и
разпространението на оръжия за масово унищожение („ревизираните препоръки на

FATF”), които са насочени към засилване на мерките за превенция и оценка на

ефективността за тяхното прилагане. Тези стандарти (40-те препоръки и 11-те

незабавни резултата на FATF) рефлектират и в решение за изменение на европейското
законодателство в тази област. Именно това е причината, през 2015 г. да бъде приета
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета от 20 май 2015 година за

предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на

Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията
(Директива (ЕС) 2015/849), която значително изменя изискванията за превенция и

противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които
страните-членки следва да прилагат.

Терористичните атаки, които бяха извършени през последните години в

Европа, показват още по-засилената нужда от актуализиране на международните

стандарти и търсене на висока степен на ефективност от тяхното прилагане. Ето защо и
изпълнението на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 е изведено като приоритет в
извършеното от страна на Европейската комисия.

Изискванията на новата Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъдат въведени в

националните законодателства до края на месец юни 2017 г. Както беше посочено погоре, този нормативен акт въвежда множество нови елементи, които страните-членки
следва да изпълнят, в т.ч. извършване на национална оценка на риска (НОР); въвеждане

на регистър на действителните собственици на юридическите лица и другите правни
образувания, които са регистрирани на територията на страната, както и по отношение
на

действителните

собственици

на

тръстове,

които

са

регистрирани

по

законодателствата на други юрисдикции, но използват българската финансова система;
извършване на комплексна проверка за идентифициране на клиентите на задължените
субекти по ЗМИП, като се въвеждат засилени или опростени мерки на база на различни

показатели, в т.ч. оценка на риска; увеличаване на капацитета на компетентните
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национални институции да събират и обменят информация свързана със съмения за
изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително и международен обмен;

увеличаване на санкциите, които следва да се налагат на задължените субекти при
неспазване на изискванията, които въвежда директивата; включване в обхвата на
категориите задължени лица на нови групи, като например платформи за търговия с
електронни пари; надзор основан на риска и други.

Основните изисквания на новата Директива (ЕС) 2015/849 са насочени към

постигане на по-голяма ефективност в превенцията на изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Европейският съюз ясно осъзнава и изисква от
държавите-членки постигането на по-високо ниво на ефективност в тази превенция.

Това може да бъде постигнато единствено, чрез прилагането на засилени мерки в
областите с по-високо ниво на риск и прилагането на опростени мерки, в онези в които

има по ниско ниво на риск. Това може да бъде постигнато единствено чрез изготвяне на

акуратна НОР и въвеждане на законова рамка за прилагане на така посочените мерки
основани на риска.

Горепосоченото

налага

съществено

изменение

на

сега

действащата

национална нормативна уредба за превенция на изпирането на пари (ЗМИП и
ППЗМИП). Подобни промени могат да бъдат постигнати единствено с приемане на нов
ЗМИП, който изцяло да замени сега действащия закон.

Що се отнася до мерките за превенция на финансирането на тероризма, сега

действащото

национално

законодателство

до

голяма

степен

съответства

на

изискванията на международните стандарти, като се налагат само отделни изменения и
допълнения в ЗМФТ.

Раздел ІІ
Заинтересованите страни;
Заинтересованите страни могат да бъдат основно обособени в следните

категории:

 Държавни органи и институции, в т.ч. основно:
1.
Регулаторни, надзорни и други органи, които имат за цел

хармонизиране на изискванията на националното законодателство с тези на Директива

(ЕС) 2015/849 и прилагане на надзорни дейности по отношение на лицата, на които е
вменено да изпълняват мерки превенция на използването на финансовата система за

целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и други дейности по

превенция. В тази категория попадат Министерство на финансите, Министерство на

правосъдието, Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Комисия

за финансов надзор, Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията (където
следва да бъде създаден регистър на действителните собственици на всички правни
образувания, които имат дейност на територията на страната);
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2.

Органи, които имат за цел изпълнение на мерки с цел

противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, в т.ч. и чрез
наказателно преследване. В тази категория попадат Министерство на вътрешните
работи, компетентни дирекции в Държавна агенция „Национална сигурност”,

Прокуратурата на Република България, Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество.

3.

административна

Финансово-разузнавателното

дирекция

„Финансово

звено

разузнаване”

при

(Специализирана

Държавна

агенция

„Национална сигурност”), което има едновременно функции по превенция (надзорни

компетенции, обмен на информация, извършване на стратегически анализи и други) и
противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (основно чрез
извършваните финансово-разузнавателни анализи).

Представители на частния сектор – това са основно лица, които

към момента са изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 и 3 от действащия Закон за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и в чл. 3 от проекта на нов ЗМИП, както
следва:

1.

Българската народна банка и кредитните институции, които

извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за
кредитните институции – 27 броя банки с лиценз от БНБ;
2.

другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за

3.

финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните

4.

обменните бюра – 738 броя;

платежните услуги и платежните системи и техните представители – 801 броя;
институции;

5.

застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници

със седалище в Република България, с изключение на обвързаните застрахователни

агенти по смисъла на Кодекса за застраховането; застрахователи, презастрахователи и
застрахователни посредници от държава – членка на Европейския съюз, или държава -

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които
осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и
презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз

от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез
клон – 48 броя;

6.
7.

лизинговите предприятия;

пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски

парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
8.
9.

инвестиционните посредници – 70 броя;

колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за

колективно инвестиране – 111 броя;

4/26

10.

управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни

11.

пенсионноосигурителните дружества, с изключение на дейностите

12.

регистрираните одитори – 796 броя;

инвестиционни фондове;

по допълнително задължително пенсионно осигуряване – 9 броя;
13.

лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или

консултации в областта на данъчното облагане – 9858 броя;
броя;

14.

нотариусите и помощник-нотариусите по заместване – около 800

15.

лицата, които по занятие извършват правни консултациикогато:

а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция,

сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
аа)

покупко-продажба

предприятие на търговец;

на

недвижим

имот

или

прехвърляне

на

бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;

вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със

спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго

правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на
заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на
юридическо лице или друго правно образувание;

дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление

на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице или друго правно
образувание;

ее) доверително управление на имущество, включително тръстове,

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и

съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост;

б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е

финансова операция;

в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е

сделка с недвижим имот;

г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или

други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на
юридическо лице или друго правно образувание;
16.

лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други

сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице
или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или
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управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква

б), включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от

друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в
юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от

друго лице на длъжността доверителен собственик, в случаите на тръстове,
попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и

съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от

друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице

или друго правно образувание, различно от дружество, чийто акции се търгуват на

регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Съюза или на еквивалентни международни стандарти;
изпълнители;

17.

частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни

18.

лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с

19.

търговците на едро;

21.

организаторите на хазартни игри – 847 броя;

недвижими имоти – 2469 броя;
20.
22.
23.
концесии;

24.

търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
органите по приватизацията;

лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;

държавните и общинските органи, сключващи договори за

25.

юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

27.

професионалните съюзи и съсловните организации;

26.
28.
29.
30.
31.

лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
юридическите лица с нестопанска цел;
професионалните спортни клубове;

пазарни оператори и/или регулирани пазари;

Централния депозитар и другите депозитарни институции, които

осъществяват дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния

на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или
притежатели;

32.

политическите партии;

34.

митническите органи

33.

органите на Националната агенция за приходите;
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35.

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна

среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) №
389/2013 на Комисията от 5 февруари 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения №
280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на

регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (OB, L 122/1 от 3 май
2013 г.).

Клиентите на задължените субекти по ЗМИП – същите следва да

понесат завишения контрол (там където подобен ще бъде прилаган) и евентуално
завишени цени на някои услуги (в зависимост от риска, които същите представляват за

използването им за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма), но ще
могат да се възползват и от по-голямата сигурност, произтичаща например от
допълнителната прозрачност на търговците и останалите лица, ограничаването на

престъпната дейност, включително измами, въвеждането на допълнителни мерки срещу

корупционните практики и репутационните ползи за българската финансова система и
стопанството като цяло.
Раздел ІІІ

Целите, които се поставят при регулирането на обществените отношения

с проекта на нормативен акт, по конкретен и измерим начин, с времеви график за

постигането им.
Целите на изготвянето на нов ЗМИП е въвеждане в националното

законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и Съвета, в т.ч.:


на първо място, прилагане на мерки за превенция на изпирането на

пари и финансирането на тероризма, които се основават на ефективно
използване на ресурсите чрез отчитане на конкретни рискове по
отношение

на

отделните

сектори на

финансовата система и

икономиката, отделни услуги, продукти и клиенти, на национално и


наднационално ниво;

на второ място, увеличаване на капацитета на компетентните

национални институции да събират, анализират и обменят информация
свързана с потенциални случаи на изпиране на пари и финансиране на



тероризма, включително и международен обмен;

създаване на допълнителна нетърпимост към неприлагането на

мерките и изкривяването на пазара от задължени субекти при
неспазване на изискванията, които въвежда директивата;
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повишаване на прозрачността и отчестността на юридическите лица и
другите правни образувания, които са регистрирани на тероторията на
страната или управляващи имущество в страната.

Повишаване на капацитета за противодействие на финансиране на
тероризма.

Постигането на тези цели следва да има директен положителен ефект върху

икономическия просперитет на страната.

Една от основните цели също е запазване на стабилността на обществото чрез

предпазване на същото от извършването на терористични актове, чрез недопускане на
финансиране на подобни актове.

Към момента не може да бъде посочен точен график за постигане на

горепосочените цели, като по-голяма част от същите имат по-скоро дългосрочен
характер.

С приемане на проекта на нов ЗМИП, в поставените от Директива (ЕС)

2015/849 срокове (до месец юни 2017 г.) следва да бъдат въведени по-голяма част от

изискванията на закона. Очаква се до края на 2017 г. да бъде изграден и регистър на
действителните собственици към Агенция по вписванията.
Раздел ІV

Възможните варианти за постигане на заложените цели, както и

описание на варианта „Без действие”.

1. Вариант 0 – Без действие;
Сега действащата нормативна уредба не може да покрие всички изисквания

на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета и Европейския парламент, което ясно личи от
изготвената от сформираната междуинституционална работна група, таблица на

съответствието на законодателството с изискванията на Директивата. Това означава, че
България задължително ще бъде включена в наказателна процедура от ЕК. Подобна

процедура на практика включва прилагането на редица ответни мерки от страна на

Европейската комисия. Поради обстоятелството, че Директивата е пряко отражение на
изискванията на стандартите на Financial Action Task Force (FATF) за превенция и
противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, по отношение

на страната ни ще бъдат предприети ответни мерки и от страна на FATF и Комитета

Монивал към Съвета на Европа. Следователно рисковете по отношение на прилагането

на пълния обем от ответни мерки са най-големи. Освен горепосоченото, в
международната общност съществува разбиране в политическия спектър, че към
момента финансовите системи на страните не са достатъчно защитени от това да бъдат

използвани за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, последното

схващане е изразено и от Европейската комисия в редица документи, в т.ч. и
подготвената оценка на въздействието по отношение на Директивата. Детайлно,
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системите, които не са достатъчно защитени са подложени на социални рискове,
негативни икономически рискове, чрез възможността от тяхното изключване от

международните финансови пазари и създаване на финансова нестабилност, която да
доведе до репутационни рискове, спад в доверието и пруденциални рискове.

2. Вариант 1 – Изменение и допълнение на сега съществуващия ЗМИП би
довело до значително увеличаване на правната неяснота сред категориите лица, които
следва да изпълняват изискванията на закона. Потенциалните рискове са свързани с
объркване на вече въведени норми с нови такива, невъзможност за тяхното изпълнение

и липса на яснота по отношение на въвежданата нова терминология и досега
действащата такава. Вероятността от настъпване на тези рискове, особено по

отношение на неизпълнението на изискванията за комплексната проверка на клиента,

може да се счита за съществена. При прилагането на настоящия ЗМИП са установени и
някои слабости по отношение на въведените изисквания, предимно по отношение на

идентификацията на действителните собственици на клиент – юридическо лице и при

установяване на произхода на средствата при операции и сделки и други. Тези слабости
не могат да бъдат ефективно отстранени без изменение на цялостната логика на закона,
което не би могло да се случи с изменение и допълнение на ЗМИП. Рисковете по
отношение изпълнението на този вариант са свързани още с ненавременното приемане

на НОР или некачествената НОР. Голяма част от естеството и обемите при прилагането
на превантивните мерки са свързани с резултатите от НОР. Други потенциални рискове
са свързани с невъзможност за алокиране на необходимите ресурси по отношение

управлението на на по-високите рискове и в институциите, където същото е
необходимо. Това би довело до неефективен надзор, липса или недостатъчен обмен на

информация между институциите и други. При изпълнение на този вариат съществува
значителен риск от намаляване на ефективността по отношение приложението на

мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Тази ефективност следва да бъде обект на оценка и от страна на Комитета

Монивал в 5-ти оценителен кръг, като евентуални негативни резултати биха довели
отново до прилагането на ответни мерки.

3. Вариант 2 – Изготвяне на нов законопроект на ЗМИП и изменение и
допълнение на съответните секторни законодателства в частите, които се отнасят до
въвеждане на мерки за превенция и противодействие на изпирането на пари и
финансирането на тероризма. С приемането на нов ЗМИП и съответните изменения и
допълнения на други релеванти нормативни актове, ще се постигне съответствие с

изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета, като

слабостите на сега действащото законодателство ще могат да бъдат отстранени. Тези
слабости са установени при прилагането на ЗМИП, както от страна на САД ФР –
ДАНС, така и от останалите надзорни органи и задължените субекти по ЗМИП. Следва

да се отбележи, че Комитета Монивал, в своя 5-ти оценителен кръг ще оценява

ефективността при изпълнението на стандартите на FATF за превенция и
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противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Именно тези

стандарти са залегнали в основата на Директива (ЕС) 2015/849, която в отделни свои
текстове въвежда по-високи изисквания от тези на стандартите на FATF, докато други
обаче не са отразени. Именно предвид последното, част от текстовете на проекта на
ЗМИП следва да се включат и допълнителни изисквания. Рисковете по отношение на

нов ЗМИП са свързани с ненавременното приемане на НОР или некачествената НОР.

Голяма част от естеството и обемите при прилагането на превантивните мерки са

свързани с резултатите от НОР. Други потенциални рискове са свързани с
невъзможност за алокиране на необходимите ресурси по отношение управлението на на

по-високите рискове и в институциите, където същото е необходимо. Това би довело до

неефективен надзор, липса или недостатъчен обмен на информация между
институциите и други.

Ефектът, който ще се постигне с въвеждане на нов ЗМИП, е свързан основно

с повишаване нивото на интегритета на българската финансова система и следователно

косвено на тази на ЕС. Мерките, които се предвижда да бъдат въведени с новото
законодателство, основно следва да се изпълняват от две категории лица/организации.

От една страна, това са компетентните национални институции и държавни

органи (ДАНС, БНБ, КФН, ДКХ, Агенция по вписванията, Агенция Митници, НАП,

КОНПИ, Прокуратурата на Република България). Техните ангажименти са свързани

главно с получаване, анализ и обмен на информация. Значително се засилва и
функцията им по отношение на контрола, който осъществяват във връзка с прилагане
на ЗМИП. Алокация на ресурси следва да бъде насочена към сфери с по-високо ниво на

риск. Това обаче не означава намаляване на активността на тези институции, а тъкмо
обратното. Предвид макроиконмическото състояние на страната и геополитическата

обстановка в региона, в европейски и световен мащаб, българската финансова система

е значително по-уязвима да бъде използвана за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.

От друга страна, това са категориите задължени лица, които не е необходимо

да бъдат съществено изменени от досега включените в обхвата на ЗМИП.
Предложените законодателни изменения въвеждат редица дефиниции, които да

помогнат на тези лица при определяне на мерките, които следва да прилагат, и
начините за извършване на същото. Ефектът, който следва да постигне новото
законодателство, е подобряване на прозрачността в собствеността на юридическите

лица и другите правни образувания, както и по-доброто познаване на клиентите от

страна на задължените субекти. Очакван ефект е и алокацията на ресурси от страна на

тези задължени субекти по отношение превенцията на изпирането на пари и
финансирането на тероризма също да става на база оценка на рисковете. С въвеждане
на по-високи санкции за неспазване на закона и с подобряване на контролните функции

на надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен ефект при
прилагането на новото законодателство. До момента практиката показва, че някои от
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задължените субекти пренебрегват определени свои задължения, като това следва да
бъде преодоляно именно с тези нови изисквания.

Друг очакван ефект е повишаване на нивото и качеството на взаимодействие

между финансово-разузнаватеното звено (САД ФР – ДАНС) и правоохранителните

органи. Това следва да се извърши чрез даване на по-широк достъп до информация и

повишаване качеството на оперативния анализ, чрез въвеждане на изискване за
допълнителен анализ на собствените бази данни от страна на САД ФР – ДАНС. За
целта е необходимо и въвежане на допълнителни механизми за използване на
електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Подобни мерки са

необходими поради огромите обеми на постъпваща информация по реда на действащия
ЗМИП и съобразно предложените законодателни изменения.

Препоръчваме вариант № 2, тъй като с него се постигат описаните по-

горе цели и желани ефекти.

При изпъленение на вариант № 2 ще бъдат

посочени при вариант № 1.

избегнати рисковете

При изпълнение на вариант № 1 са валидни и всички рискове посочени
при вариант № 2, както и въвеждане на допълнително затруднение при прилагане на
закона от страна на задължените лица поради въвеждане на множество допълнителни

изисквания. За сравнение, досега действащият ЗМИП се състои от общо 24 члена и
общо 5 глави, докато проектът на нов ЗМИП се състои от общо 125 члена и общо 10
глави.

При изпълнение на вариант 0 – „Без действие”, В настоящия момент,
страната ни е изправена пред редица предизвикателства по отношение ефективната
превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Сега действащото превантивно законодателство, особено в областта на изпирането на
пари се основава на мерки, изработени в началото на 21 век, като по данни на

международната общност (FATF, MONEYVAL, Г20 и други) същите вече не са

ефективни, поради бързо променящите се общи условия при развитие на схемите за

изпиране на пари. Последните терористични актове в Европа, показаха някои нови
тенденции при набирането на средства за същите (чрез виртуални валути, crowd funding
други), като финансовата дейност на Ислямска държава също представлява сериозно

предизвикателство пред държавите, с оглед недопускане на подобни активи до

финансовите им системи. В допълнение, при неизпълнение на изискванията на
Директивата, страната ни рискува да бъде включена в наказателна процедура на ЕС и

както беше посочено по-горе от страна на FATF и Комитета Монивал. Подобни
процедури биха означавали увеличаване на административната тежест за всички

заинтересовани страни и утежняване на процедурите за взаимодействие между
финансовите институции, които развиват дейност на територията на страната и тези в
чужди държави (в т.ч. кореспондентски отношения, презгранични преводи, и други).
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В допълнение, в случай на избор на вариант 0 „Без действие”, България ще
бъде оценена изключително негативно от страна на Комитета Монивал, което би
довело да включване в черни списъци на държави, които частично прилагат или
неприлагат стандартите на FATF и съответно, прилагане на ответни мерки спрямо
страната ни от международната общност.

При всички посочени по-горе варианти не се очакват съществени разходи по
отношение на околната среда и други социални разходи.

При изпълнение на вариант 2, разходи следва да бъдат алокирани

допълнително за:
-

изграждане и поддръжка на регистър на действителните собственици към

-

разходи за ДАНС за изграждане на софтуер, който да позволява анализ на

Агенция по вписванията;

постъпващата информация, която се очаква значително да нарасне. Този

аналитичен софтуер следва да помогне за по-ефективната комуникация с
-

правоохрнителните органи и чуждите финансово-разузнавателни служби.

Допълнително се очакват разходи за изпълнение на мерки за управление

на рисковете, които ще бъдат идентифицирани при НОР, като техният

размер ще може да бъде определен адекватно едва след изготвянето на
-

НОР

допълнителни разходи за извършване на надзор основан на риска. Не се
очакват разходи по отношение на околната среда и социални разходи.

При изпълнение на вариант 2, разходи следва да бъдат алокирани

допълнително за изграждане и поддръжка на регистър на действителните собственици
към Агенция по вписвнията; разходи за ДАНС за изграждане на софтуер, който да
позволява анализ на постъпващата информация, която се очаква значително да нарасне.
Този аналитичен софтуер следва да помогне за по-ефективната комуникация с
правоохрнителните

органи

и

чуждите

финансово-разузнавателни

служби.

Допълнително се очакват разходи за изпълнение на мерки за управление на рисковете,
които ще бъдат идентифицирани при НОР, като техният размер ще може да бъде
определен адекватно едва след изготвянето на НОР; допълнителни разходи за

извършване на надзор основан на риска. Не се очакват разходи по отношение на
околната среда и социални разходи.
Раздел V

Количествено

и

качествено

измерение

на

всички

значителни

икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за

следващите три години, водещи до разходи, включително директни, за
заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или
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групи предприятия – за една година, в левове и/или в други мерни единици,

позволяващи съпоставяне за всеки вариант по Раздел ІV;
Както е посочено и в изготвената от страна на ЕК оценка на въздействието
по отношение на Директива 2015/849, разходите, които отделните задължени лица по

ЗМИП следва да предвидят, са различни и зависят от обемa на предоставяните услуги,
видовете клиенти (физически или юридически лица), които използват дадените услуги,

дали същите са местни или чуждестранни лица, доколко задължените лица са изложени

на по-високи рискове по отношение на георграфски или геополитически фактори и

други. Тази съвкупност от фактори следва да бъде дефинирана в оценката на риска по
отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, което всяко
задължено лице по ЗМИП следва да изготви и където следва да бъдат съобразени

идентифицираните рискове на национално ниво. По този начин, определени категории

лица могат да разходват по-малко средства за изпълнение на изискванията на закона от
тези, които имат до момента, а други - повече. Подобно разделение може да се извърши

не само по категория, но и по определено лице. Например по отношение на банковия

сектор, дадена търговска банка с клиенти, предимно местни физически лица в пакет от
услуги, които са в по-малки размер ще отчете по-ниски рискове и следователно пониски разходи за изпълнение на изискванията на законопроекта, докато друга банка с
клиенти предимно чуждестранни юридически лица, които използват банковите услуги

с цел инвестиране, ще предполага по-високо ниво на риск и следователно по-високи
разходи. Подобно нещо основно може да се постигне чрез прилагането съответно на

опростена комплексна проверка на клиента и разширена комплексна проверка на
клиента.

Следва да се посочи още, че всички задължени лица, които фигурират в

действащия към момента ЗМИП, са включени в проектозакона на нов ЗМИП.

В допълнение в изготвената от страна на ЕК оценка на въздействието по

отношение на Директива 2015/849

изрично е посочено, че по-голяма част от

разширените комплексни мерки, предполагат набирането на информация да става чрез

въпросници, филтри или индикатори), което не предполага завишаване на разходите в
средносрочен план, след като бъдат въведени изискванията на предложения
законопроект.

В изготвената обобщена оценка на въздействието от страна на Европейската

комисия на 05.02.2013 г. е посочено, че определена финансова тежест следва да
поемат и клиентите на задължените субекти, които обаче са свързани с предоставяне
на по-сигурна услуга от страна на финансови и други институции, които да се ползват с
повишено доверие.

Изискванията на законопроекта основно касаят следните групи и категории

(подробно описани в чл. 4 от законопроекта на ЗМИП):

1. Банков сектор – през последните няколко години финансовите
институции са извършили редица разходи за въвеждане на системи за превенция на
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изпирането на пари и финансирането на тероризма (в т.ч. и софтуерни). Според данни
на ЕК, в една от най-големите банкови институции в Европа, около 10% от
служителите са пряко или косвено, изцяло или частично заети в горепосочените

дейности. Както беше посочено, чрез предприемане на дейности за управление на

основните рискове, в определени банки се очаква тези разходи да намалеят, но другаде
могат и да се увеличат. В България лиценз имат общо 27 банки.

2. Институции, извършващи платежни услуги – в тези институции
(съгласно данни на ЕК) също бива зает до 10% от персонала за дейности по превенция
на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Допълнителни разходи могат да

възникнат при привличане на консултантска помощ и въвеждане на електронни
системи (в случай, че такива не са вече изградени).

3. Застрахователен сектор – приблизителните разходи ще бъдат, като този
посочен за платежните институции. Броят на застрахователните дружества към 2016 г.
е 446. Изследване на ЕКii показва, че към момента голяма част от компаниите в този
сектор не отделят достатъчно ресурси за ефективното прилагане на мерките за
превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки последното е
посочено, че тези компании вярват, че прилагането на подход основан на риска ще
помогне за оптимизиране на разходите.

4. Счетоводители и одитори – професионалните счетоводители предлагат
редица дейности, които могат да попаднат в обхвата на проекта на ЗМИП. Както е
посочено по-горе на база на оценка на риска се очаква разходите им да намалеят.

Според данни на ЕК това много ще зависи от броя на клиентите им, като за един
„обикновен” клиент комплексната проверка отнема между половин и един час, а за по-

комплексни правни образувания до 1 или 2 дни. Броят на счетоводителите, които
следва да попаднат в обхвата на чл. 3, към 2015 г. е 9858 (заедно с лицата, които
предоставят данъчни консултации).

5. Адвокати и нотариуси – По данни за 2015 г. общият брой на тези лица,
които следва да попаднат в обхвата на чл. 3 от проекта на ЗМИП е 2273. По данни на
ЕК, тези категории са посочили, че разходи следва да бъдат направени за въвеждане на

нови електронни системи. Тук обаче отново важи изложеното мнение, че прилагането
на подход, които е основан на риска следва да намали общите им разходи.

6. Хазартен сектор – По данни на Европейската Асоциация на Казината,
анонимно казано от ЕС има около 118 000 евро разходи за прилагане на мерките за

превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предвид
реципрочността на хазартния сектор в България, който е един от най-малките в Европа,

се очакват и значително по-ниски общи разходи, като подходът основан на риска също
следва да бъде взет под внимание. През 2016 г. в България е имало регистрирани 25
казина и 822 броя игрални зали.
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7. Посредничество при търговия с недвижими имоти – разходите за тази
категория следва да бъдат пряко повлияни от подхода, основан на оценка на риска. Към
2016 г. в обхвата на чл. 3 от проекта на ЗМИП биха попаднали 2469 броя такива лица.

8. Някои държавни институции (в т.ч. БНБ, митнически органи, НАП и
др.) - Държавните институции, които следва да изпълняват предвидените превантивни
мерки в чл. 3 от законопроекта на ЗМИП (в т.ч. БНБ, митнически органи, НАП и др.),

задължително ще намалят своите разходи, които към момента имат с цел изпълнение на

изискванията на сега действащия ЗМИП, поради обстоятелството, че в голяма част от

случаите рисковете за използване дейността на тези институции за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма не биха били високи.

По отношение на останалите категории лица, следва да се посочи, че

съобразно отделните риск анализи, които ще бъдат извършени, следва да бъдат
направени и съответните разходи за тяхното управление. Както беше посочено по-горе,

нивото на риска зависи от вида клиенти, вида на предлаганите услуги, други
контекстуални елементи, географски фактори и други.

Точна оценка на разходите не е извършена и от страна на Европейската

комисия в изготвената оценка на въздействието на Директивата.
Раздел VІ

Количествено

и

качествено

измерение

на

всички

значителни

икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за
следващите

три

години,

водещи

до

ползи,

включително

директни,

за

заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или
групи предприятия – за една година, в левове и/или в други мерни единици,
позволяващи съпоставяне за всеки от вариантите по Раздел ІV;
Ползите в макроикономически аспект за България при ефективното

изпълнение на изискванията на законопроекта биха били съществени. Както вече беше

посочено, основните изменения в системите за превенция и противодействие на

изпирането на пари и финансирането на тероризма са свързани с постигането на повисоко ниво на ефективност, основно чрез въвеждане на оценки на риска и
предприемането на подходящи мерки за управление на основните рискове. В този

смисъл, чрез намаляване на случаите свързани с изпирането на пари ще бъде повишен
интегритета на финансовата система в страната, ще бъде постигнато по-високо ниво на

доверие в същата, както от страна на гражданското общество, така и на бизнеса. При
намаляване случаите на изпиране на пари следва да бъдат намалени и свързаните с това

предикатни (първоначални) престъпления, които генерират финансови активи. Що се

касае до финансирането на тероризма, ползите, които следва да бъдат постигнати, са
предимно социални чрез превенция на устоите на обществото. По данни на САД
„Финансово разузнаване” на ДАНС, за 2015 г. със заповед на министъра на финансите
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са били спрени за срок от 3 /три/ работни дни, съмнителни операции и/или сделки в
общ размер от 40 030 862 лева, като са били получени доклади за съмнителни операции

на обща стойност 4 365 412 560 лева, а са разкрити към правоохранителните органи
и/или прокуратурата съмнителни операции/сделки (където съмнението за изпиране на
пари не е отпаднало след извършения анализ от страна на дирекцията) в размер на 2

599 799 785 лева. Тези данни показват ползите от вече изградените системи за
превенция и противодействие на изпирането на пари, като чрез увеличаване на тяхната
ефективност се цели и постигане на по-високи нива при отнетите активи.

В горепосочената оценка на въздействието от 05.02.2013 г. ЕК посочва, че не

е възможно да бъде направена точна оценка на ползите от въвеждане на новата

Директива, като все пак Световната банка описва същите по следния начин: „...
изграждането на ефективна нормативна уредба за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма ще донесе съществени ползи за държавата, както във

вътрешен, така и в международен план. Тези ползи включват по-ниски нива на
престъпност и корупция, по-голяма стабилност на финансовите институции и
пазарите, положително въздействие върху икономическото развитие и репутацията
в световната общност, по-ефективни техники за управление на риска в държавните
финансови институции, както и повишена почтеност на пазара”.

В допълнение, в оценката изготвена от ЕК, по отношение на ефекта на

разходите е отчетено, че същите ще бъдат твърде различни в зависимост от
положението на различните заинтересовани лица. Най-важните фактори по отношение
на разходите във връзка с привеждането на изградените системи са за първоначални
обучения, внедряване на нови системи, консултантски услуги и т.н. ЕК обаче не
остойностява подобни разходи, като посочва, че това зависи до голяма степен от

естеството на всяка извършвана дейност. Изрично е посочено обаче, че тези разходи ще

бъдат компенсирани от по-ефективните и целенасочени мерки за преодоляване на
рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По отношение на малките и средни предприятия (които следва да

предприемат мерки по чл. 3 от проекта на ЗМИП), както вече беше посочено се очаква

намаляване на разходите, в случаи, че при същите се отчита ниско ниво на
преобладаващите национално идентифицирани рискове по отношение на възможността

за използване на дейността им за целите на изпирането на пари и финансирането на

тероризма. Подобно заключение фигурира и в анализа на Европейската комисия (по-

специално по отношение на адвокатите, счетоводителите, малките финансови

институции и други), т.е. там се очаква намаляване на административната тежест. С
други думи, подход основан на оценка на риска би имал положително финансово
въздействие върху тези предприятия, където и клиентите са физически лица или други
малки юридически лица.

По отношение на малките и средни предприятия, които не следва да

прилагат мерките по чл. 3 от проекта на ЗМИП, основните разходи следва да бъдат
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свързани с дейностите, които извършват по поддържане на актуална информация за
своите действителни собственици. Разходите за същото следва да бъдат минимални.

Посоченото по-горе, в общия случай следва да облекчи финансово малките

и средни предприятия, които имат по-малко на брой клиенти и предлагат портфолио с
по-малко услуги.

Раздел VІІ
Промяна

на

административната

тежест

по

отношение

на

заинтересованите страни за всеки от вариантите по Раздел ІV, включително в
случай на нови регулаторни режими и регистри.

Вариант 0 „Без действие” –
Административната тежест по отношение на задължените субекти, които са

посочени в чл. 3, ал. 2 и 3 от сега действащия ЗМИП, при изпълнение на този ватиант

не би следвало да се измени, както в положителен, така и в негативе аспект до момента,

в който не бъдат предприето описаните по-горе ответни мерки от страна на
международната общност.

Вариант 1 –
На база на посочените рискове от постигане на недостатъчно ниво на

ефективност при прилагане на мерките за превенция и противодействие на изпирането
на пари и финансирането на тероризма, би довело засилване на административната
тежест по отношение на заинтересованите лица. Същите следва да въведат или засилят

интензитета на прилагане на вече съществуващите мерки, за да отговорят на

изискванията за ефективност на посочените международни стандарти в тази област. В
допълнение, всички посочени във вариат 2 административни мерки, следва да бъдат
приложени и при изпълнението на вариант 1.

Вариант 2 –
В проекта на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) се

запазва кръгът категории задължени лица, определен и в сега действащия ЗМИП. Не се
създават нови категории задължени лица, от което за определени субекти да възникнат

нови задължения, свързани съответно с нова административна тежест. Не отпадат и
категории задължени лица по сега действащия закон с изключение на пенсионноосигурителните дружества по отношение на дейността им по допълнително пенсионно

осигуряване, което е единственото допуснато изключение (предвид спецификата на
тази дейност).

Въпреки, че са запазени категориите задължени лица, подходът за прилагане

на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в
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сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на

определените в проекта условия, което от своя страна би следвало да доведе до
намаляване на административната тежест.

За същото следва да допринесе и по-ясното формулиране на видовете мерки

за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари,
които, съгласно законопроекта, включват 1) комплексна проверка на клиентите; 2)

събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; 3)
оценка на риска от изпиране на пари; 4) разкриване на информация относно
съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на
закона; 5) контрол върху дейността на задължените субекти и 6) обмен на информация.

Посочените мерки са подробно уредени в изготвения проект на ЗМИП, като редът за
тяхното прилагане е предвидено да бъде доразвит в правилника за прилагане на закона.
До административна икономия следва да доведе и въвеждането на някои нови

дефиниции и по-ясното формулиране на определени хипотези, които в практиката до

момента са повдигали въпроси (напр. дефинията за „свързани операции”, предвидена в
§ 1 т. 22 от Допълнителните разпоредби към законопроекта).

Подобен ефект следва да има и изричното формулиране на изключенията от

задължението за отказ за извършването на операцията или сделката или установяването

на делови взаимоотношения, а при вече установени такива отношения –прекратяването
им, при невъзможност за извършване на комплексната проверка, при които хипотези

при прилагане на сега действащия ЗМИП за задължените субекти възникваха
затруднения. В проектозакона изрично е предвидено, че тези разпоредби не се прилагат

в определени случаи - при сключването на договори за задължителни застраховки по
смисъла на Кодекса за застраховането (каквато например е застраховката „Гражданска
отговорност”), Българска народна банка при извършване на сделки с чуждестранни
валути, когато прилагането им противоречи на разпоредбите на Закона за Българската

народна банка, когато прилагането им противоречи на разпоредбите на Гражданския
процесуален кодекс и Закона за частните съдебни изпълнители.

До намаляване на административната тежест следва да доведе и подробното

разписване на особени правила при прилагане на мерките за комплексна проверка по
отношение на бенефициентите по застрахователни договори, бенефициентите на

доверителна собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други
подобни правни образувания, и др.

Такъв следва да бъде ефектът и от значително по-гъвкавия режим за при

лагане на мерките за опростена комплексна проверка в зависимост от оценката на
потенциалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

По отношение на продуктите, услугите, операциите или сделките или

механизмите за доставка е предвидена възможност задължените лица да могат да

преценят потенциалния риск за целите на прилагане на опростената комплексна
проверка на клиента на основата на допълнителни рискови фактори, посочени изрично
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в чл. 30 от законопроекта. (Такива се явяват например продуктите, по които рискът от

изпиране на пари и финансиране на тероризма се управлява от други фактори, като
ограничения върху портфейла или прозрачност на собствеността).

Освен изрично посочените в Директивата (чл.18-24) хипотези, в които се

прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, в законопроекта е

предвидено такива мерки да се прилагат и при ситуации с друг по-висок риск, който
може да бъде определен по следните начини – 1) от самото задължено лице на база

извършвана от същото оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм и определяне на рисков профил на клиента; 2) на база заключенията от НОР

и 3) на база указания на САД ФР. САД ФР се предвижда да запази компетентността си
и за даване на указания за прилагане на такива мерки и по отношение на лица от т. нар.
високорискови държави.

Упражняването на тези правомощия на САД ФР се очаква да спомогне за

комуникиране на резултатите от извършваните от дирекцията стратегически анализи,

насочени към схемите и тенденциите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм,
както и такива анализи, извършвани от международни организации като FATF, което от
своя страна, би следвало да улесни процесите в рамките на задължените лица.

Проектозаконът внася яснота по отношение на случаите, в които

задължените по закона субекти са длъжни да прилагат мерки за разширена комплексна

проверка. Хипотезите са изрично формулирани и съответстват на посочените в чл. 18 –
24 от Директивата и на предвидените в Препоръки 12, 13 и 15 на FATF.

На

задължените по закона лица е вменено задължението, на основата на оценката на риска,
да разработят ефективни вътрешни системи, които да им позволят да идентифицират

случаите, в които следва да се прилагат такива мерки. Въпреки от необходимостта да се

отдели административен ресурс за изграждане и поддържане на тези вътрешни
системи, впоследствие тяхното функциониране следва да доведе до значителна
административна икономия, поради правилната алокация на ресурсите.

Отчетена е необходимостта от точна и актуална информация за

действителния собственик като ключов фактор при разкриването на престъпления, с
оглед възможността самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена
структура.

Сред основните промени в сега действащия режим по идентифициране на

действителните собственици и проверка на тяхната идентификация, е изричното

формулиране на задължение за всички учредени на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания и лицата им за контакт, както и всички
физически и юридически лица и други правни образувания, които действат на
територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на
тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания,

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива

форми на доверителна собственост, и лицата им за контакт да получават, да разполагат
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и да предоставят в определените в закон случаи подходяща, точна и актуална
информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици,

включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Друго съществено

задължение за тези лица и правни образувания е да предоставят на задължените по
закона субекти при извършване на идентификация и нейната проверка информация
относно действителните собственици.

Информацията и данните за действителните собственици следва да се

вписват по партидите на учредените на територията на Република България

юридически лица и други правни образувания в търговския регистър и в регистър
БУЛСТАТ, а на физическите и юридическите лица и други правни образувания, които
действат на територията на Република България в качеството си на доверителни

собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни
правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите,
допускащи такива форми на доверителна собственост – в регистър БУЛСТАТ.

Съществени промени са предвидени и в предложения нов режим за

установяване произхода на средствата. Според сега действащата уредба в ЗМИП,

произходът на средствата се изяснява в определени ситуации (в т.ч. при определени
прагове) и същото се извършва чрез попълване на декларация. В проекта за нов ЗМИП
не са посочени ограничен брой случаи и декларацията се предвижда да се използва

само при невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на
определените способи, както и в случаите, при които прилагането на поне два от тези

способи е довело до противоречива информация. С въвеждането на новия режим се

цели постигане на по-висока степен на ефективност, административна икономия за

задължените лица, както и гъвкавост при прилагане на тази мярка според вида и
естеството на отношението или сделката или операцията, рисковия профил на клиента
и пр.

Изрично уредената възможност за предоставяне на информация по ЗМИП и

ЗМФТ по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от

Държавна агенция „Национална сигурност” сертификат за достъп (за определени
категории информация - посредством защитени канали за електронна комуникация) би

намалила административната тежест за задължените по закона лица, държавните и
общинските органи, и за дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция

„Национална сигурност” и би съкратили сроковете за получаване, обработване и
предоставяне на информация по ЗМИП и ЗМФТ, което от своя страна неминуемо би
довело до повишаване качеството на извършвания финансово-разузнавателен анализ и
на резултатите от същия.

Предвиждат се промени спрямо сега действащия режим и по отношение на

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които също
следва да доведат от административна икономия. Изискванията към съдържанието на
вътрешните правила е уредено подробно, като се предвижда същите да продължат да
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се утвърждават от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.

Разписани са няколко хипотези – 1) прилагане на вътрешни правила, приети

и представени за утвърждаване от задължените лица по общия ред; 2) прилагане на

единни вътрешни правила (приети от Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара
на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на

дипломираните експерт-счетоводител) след утвърждаването им; 3) прилагане изготвени

и публикувани от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ примерни вътрешни правила по отношение дейността на
посочени в закона категории задължени лица, които залагат минимални стандарти и са

допълнени от задълженото лице съобразно нивото на риск, и по отношение на
критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти (изисква се изпращане на
уведомление); 4) прилагане на правилата на групата.
Освен

това,

по

отношение

на

представителите

на

доставчици

и

необвързаните застрахователни агенти е налице задължение да спазват и прилагат

приетите и утвърдени вътрешни правила на доставчика на платежни услуги, съответно
на застрахователя или презастрахователя.

Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите

от друга държава членка, които извършват дейност директно на територията на

Република България при условията на правото на установяване или свободата на
предоставяне на услуги, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване

изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съдържат най-малко
изискванията на проектозакона или покриват тези изисквания чрез други средства, за
което

уведомяват

дирекция

„Финансово

разузнаване”

на

Държавна

агенция

„Национална сигурност”, като предоставят пълна информация относно прилаганите
политики и процедури.

При неизпълнение на задължение във връзка с приемането и утвърждаването

на вътрешните правила, е предвидено даването на указания от дирекция „Финансово
разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за отстраняване на
несъответствието и предупреждение за публикуването на ниформация за това
неизпълнение на законово задължение на официалната Интернет страница на Държавна

агенция „Национална сигурност” по ред и условия за публикуване е предвидено да се
определят в правилника за прилагане на закона.
По

отношение

на

административно-наказателните

разпоредби,

са

предвидени съответни наказания както за физически, така и за юридически лица при
неизпълнение на задълженията им, предвидени в закона. Въвеждат се наказания и за
ръководителите на специализираните служби.

В проекта се въвеждат по-високи размери на санкациите за неизпълнение на

задължения по закона от предвидените в сега действащия ЗМИП. Въвеждат се
дефиниции за

„повторно нарушение” и „системно нарушение”, както и по-високи
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размери на санкциите за такива нарушения с максимален размер, равен на посочения в
чл. 59 от Директивата. Предвидено е и своевременно публикуване на официалната

Интернет страница на ДАНС на информация за всички влезли в сила наказателни

постановления, с които са наложени наказания за нарушения на закона и на актовете по
прилагането му.

Раздел VІІ

Описание на негативните (разходите) и положителните (ползите)

въздействия за всяка от заинтересованите страни, за всеки от вариантите по
Раздел ІV;

Не се очакват разходи, които да са свързани с опазване на околната среда,

или същите следва да бъдат изключително минимални.

Всички разходи и ползи са подробно описани по-горе.
Раздел VІІІ

Сравнение на вариантите въз основа на изчисленията и данните по

Раздел V-VІІІ;
Предвид гореизложеното, както и с оглед на липса на възможност за
извършване на точно остойностяване на разходите по отношение на предложените

вариати (което не е извършено и от страна на Европейската комисия в изготвената от
същата оценка на въздействието на Директива (ЕС) 2015/849), не е възможно да бъде
представен точен количествен разчет. Препоръчително е въвеждане на вариант 2,

предвид очакваното по-високо ниво на ефективност при прилагане на мерките,
предвидени в проекта на нов ЗМИП.
Раздел ІХ

Обобщение на резултатите от проведените консултации по раздел V,

включително на основните въпроси, приетите предложения и обосновка за

неприетите становища и предложения на заинтересованите страни.
През месец юни 2016 г., след изготвяне на таблицата за установяване на

степента на съответствие на действащото в Република България законодателство с
изискванията на Директивата (ЕС) 2015/849 с идентифициране на областите, в които са
необходими законодателни изменения, както и преди да започне съставянето на
конкретни

законови

текстове,

са

изискани

становищата

на

асоциациите

и

професионалните организации на задължените по закона субекти (лица по чл. 3, ал. 2 и
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3 от сега действащия ЗМИП) относно начина на транспониране на разпоредбите на
Директива (ЕС) 2015/849.

Запитвания са отправени до „Асоциация на българските застрахователи”,

„Българска асоциация на застрахователните брокери”, „Българска асоциация на
лицензираните инвестиционни посредници”, „Българска асоциация на управляващите
дружества”, „Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно

осигуряване”, „Асоциацията на банките в България”, „Българска асоциация за лизинг”,
Нотариална камара на Република България, Камара на частните съдебни изпълнители,
Висш адвокатски съвет.

В рамките на създадената за целите на транспониране на директивата и

извършването на НОР междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС
и МВР, получените становища са разгледани. При разглеждане на становищата са взети
предвид констатациите от оценителните доклади на Комитета MONEYVAL към Съвета

на Европа и практиката до момента. При изработването на конкретни текстове от

законопроекта са съобразени преобладаващата част от бележките на задължените по

закона субекти, но не са отразени резултатите от националната оценка на риска по

смисъла на чл. 7 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламенти и Съвета, тъй
като същата е в процес на извършване.

Част от исканията на асоциациите и съсловните организации са свързани с

отпадане на някои категории задължени лица, които не са посочени изрично в чл. 2,
параграф 1 на Директивата. Искането не е прието от работната група (с изключение на

дейността на пенсионно-осигурителните дружества по допълнително задължително

пенсионно осигуряване, която е строго специфична), тъй като списъкът с категории
задължени лица, посочени в чл. 2, параграф 1 на Директивата не е изчерпателен и чл. 4
от Директивата изисква от държавите членки да гарантират, че директивата обхваща
изцяло или частично професии и категории предприятия, различни от задължените

субекти, посочени в чл. 2, параграф 1, които са ангажирани с дейности, за които е
особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари или
финансирането на тероризма. Разпоредбата на чл. 4 следва да се прилага в съответствие

с подхода, основан на оценка на риска. Поради липсата на НОР, са взети предвид
констатациите от оценителните доклади на Комитета MONEYVAL към Съвета на
Европа и практиката до момента.

Независимо от това, следва да се има предвид, че подходът за прилагане на

мерките по проекта на ЗМИП, съобразно риска, е значително по-гъвкав в сравнение с
този в действащия ЗМИП и ще позволи изключения. Такъв пример е налице по

отношение на дейността по общо застраховане в проекта на ЗМИП, за която са
предвидени изключения от общия режим за комплексна проверка на клиентите. В чл.

17, ал. 4 от законопроекта е предвидено изключение от задължението за отказ за
сключване на договор или за прекратяване на сключен договор при условията на ал. 1 и
2 от същия член за застрахователите и застрахователните посредници при сключване на
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задължителни застраховки. В чл. 30, ал. 1 т. 1 и 2 от законопроекта сред рисковите

фактори, обуславящи прилагането на мерки за опростена комплексна провека на
клиентите, са посочени и 1) застрахователни договори, при които брутният размер на

периодичните премии или вноски по застрахователния договор за една година не
надвишава 2000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, или премията или

вноската по застрахователния договор е еднократна и не надвишава 5000 лв. или
тяхната равностойност в чужда валута, както и 2) застрахователни договори за
задължителни застраховки по смисъла на Кодекса за застраховането.

Друга група искания са свързани с транспониране на понятието

„финансова институция” така, както същото е дефинирано в чл. 3, т. 2 от Директивата.
Искането не беше прието, тъй като всички посочени като финансови институции от

Директивата лица са включени като задължени лица в чл. 4 т. 2- 5 и 8-10 от
законопроекта. При определяне категориите задължени лица е взет предвид характерът
на дейността им, а не тяхното наименование.

Прилагане на така предложения от асоциациите и професионалните

организации подход по отношение на допустимите от Директивата изключения би
означавало от едни и същи изключения да се ползват както кредитните институции,

така и гореизброените категории задължени лица. Същото би било обосновано

единствено при доказано ниско (след извършване на НОР съгласно изискванията на чл.

7 от Директивата) ниво на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при
осъществяване на дейността на тези категории лица, поради което част от допустимите

от Директивата изключения в ситуации на по-нисък риск не са въведени в
законопроекта, тъй като за да се мотивира такова изменение на досега действащата

нормативна база е необходимо национална оценка на риска по смисъла на чл. 7 от
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета да е извършена и същата
да съдържа констатации, подкрепящи това решение.

Въпреки последното, част от допустимите изключения са въведени по

отношение на определени задължени лица, които са финансови институции по смисъла

на Директивата. Такова е например изключението, предвидено в чл. 22 от
законопроекта, което позволява освен на кредитните институции и на инвестиционните

посредници, колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно

инвестиране и управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, да позволят откриването на сметка, преди да е приключила

проверката на идентификацията на клиента, при условие, че сметката не бъде закрита

до приключване на проверката на идентификацията, и че по същата не се извършват
никакви операции от титуляра на сметката или от негово име до приключване на
проверката на идентификацията, включително преводи от сметката от името и/или за
сметка на нейния титуляр.

Не са взети предвид и предложения, които не съответстват на Директивата,

на Препоръките на FATF, както и на Конвенцията на Съвета на Европа относно
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изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и
финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г.

Проектът на текстове за нов ЗМИП и предложение за изменения и

допълнения на ЗМФТ, ЗДАНС и др. нормативни актове е предоставен за предварително

съгласуване на асоциациите и професионалните организации на лица по чл. 3, ал. 2 и 3
от ЗМИП на 30.09.2016 г.

На 07.10.2016 г. са проведени срещи с изразилите готовност за това

организации и асоциации - „Асоциация на българските застрахователи”, „Българска

асоциация на застрахователните брокери”, „Българска асоциация на лицензираните

инвестиционни посредници”, „Българска асоциация на управляващите дружества” и

„Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване”, в
сградата на Комисия за финансов надзор на ул. „Будапеща” № 16, гр.София, както с
„Асоциацията на банките в България” и „Българска асоциациа за лизинг” - в сградата

на Българска народна банка на пл.”Княз Александър І” №1, гр. София. Цел на така
проведените срещи е обсъждане на получените становища по проекта на текстове.

В рамките на проведените срещи са обсъдени конкретните бележки на

представените организации и асоциации, както и мотивите на работната група за
тяхното приемане или отхвърляне, както и е изяснен смисълът на някои разпоредби,

причината за неяснотата при тълкуването им и вариантите за по-ясното им
формулиране.

Раздел Х

Препоръчителен вариант и обосновка към него въз основа на

сравнението на вариантите;
Прилагането на вариант № 2 би имало значителни ползи за повишаване
интегритета

на

българската

финансова

система;

за

намаляване

нивото

на

престъпленията, генериращи финансов резултат, в т.ч. корупцията; за подобряване

прозрачността в собствеността на българските юридически лица и други правни
образувания;

за

повишаване

ефективността

при

взаимодействието

между

компетентните национални институции и международните им партньори в странитечленки на ЕС; ефективна алокация на ресурси на база оценка на съществуващите

рискове; повишаване на доверието в българските финансови институции и други

бизнеси и професии; намаляване на риска финансовите институции в страната да бъдат

използвани за разслояването и интегрирането на финансови средства с неустановен
произход.

Раздел ХІ

Препоръчителен срок за извършване на последваща оценка на

въздействието.
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Подобна последваща оценка е препоръчително да се извърши при отчитане

на остатъчния риск по отношение на вече управляваните рискове след извършване на

Националната оценка на риска по отношение на изпирането на пари и финансирането
на тероризма (НОР). Подбно заключение се базира на множеството мерки, които са
предивдени както в проекта на нов ЗМИП, така и в Директива (ЕС) 2015/849 на

Европейския парламент и Съвета, и се основават на идентифицираните и измерени

рискове на национално, секторни нива и на ниво – задължено лице. Именно след
приключване на този период, ще може точно да се определи ефекта от приложените
законови мерки. Последното може да бъде извършено и след приемане на 5-ти

оценителен доклад за България от Комитета Монивал, което се очаква да бъде
извършено през 2019 – 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и

Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма – 45 броя листи;
2.

Приложение № 2 – Обобщена оценка на въздействието, придружаваща

Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма – общо 11 броя листи;
3.

Приложение № 3 – Проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на

4.

Приложение № 4 - таблица за съответствието на

пари – общо 66 броя листи;

българското

законодателство с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от

20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите

на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията – 626 броя листи;

Оценка на въздействието изготвена на 05.02.2013 г. от страна на ЕК по отношение на предложението за
Директива на Европейския парламент и на Съвета за превенция използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, впоследствие Директива (ЕС) 2015/849,
https://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_impact-assessment_en.pdf, стр.11,
стр. 15;
ii
Оценка на въздействието изготвена на 05.02.2013 г. от страна на ЕК по отношение на предложението за
Директива на Европейския парламент и на Съвета за превенция използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, впоследствие Директива (ЕС) 2015/849,
https://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_impact-assessment_en.pdf, стр.114;
i
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