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Mastercard благодари на междуведомствената работна група, съпредседателствана от
Държавна Агенция „Национална Сигурност" и Министерство на вътрешните работи, за
възможността да предостави становище по Проекта на Закон за мерките срещу
изпирането на пари („Законопроекта“), транспониращ в България Директива (ЕС)
2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма („Директива 2015/849“).
В случай, че Министерството на вътрешните работи или Държавна агенция „Национална
сигурност“ имат въпроси или желаят да обсъдят с нас това становище, моля да се
обърнете към Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България и Македония на
телефон +359 88 595 00 68 или vanya.manova@mastercard.com
1

Въведение

Mastercard e технологична компания, която работи в сферата на глобалните плащания и
управлява една от най-бързите мрежи за обработка на плащания в света, като свързва
потребители, финансови институции, търговци, правителства и бизнеси в повече от 210
страни и територии. Компанията си партнира с редица държавни институции и
неправителствени организации на европейско и глобално ниво с цел повишаване на
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сигурността, ефективността и прозрачността на електронните разплащания в световен
мащаб.
Mastercard е силно ангажирана в борбата срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма. Чрез въвеждането и използването на иновативни технологии и чрез
активен диалог и сътрудничество с публичните власти по въпроси свързани със
сигурността, ние се стремим да гарантираме, че платежната ни система остава лесна за
ползване, безопасна и сигурна. Затова наш абсолютен приоритет е продуктите ни да не
бъдат използвани за незаконни цели. За тази цел сме въвели строги правила против
изпирането на пари, които често надвишават съществуващите законови изисквания и
които всички ползватели на нашата платежна система трябва да спазват.
2

Резюме на нашите коментари

Mastercard подкрепя общата посока на законодателни промени, която Законопроектът
следва. Въпреки това, считаме, че Законопроектът следва да осигури правилния баланс
между борбата с изпирането на пари / финансирането на тероризма и ползите от
анонимната и опростена комплексна проверка по отношение на електронните платежни
инструменти (т. нар. „електронни пари“). Този подход би улеснил финансовото
приобщаване на потребителите и би допринесъл за по-целенасочения и ефективен
надзор над платежните операции, като същевременно би позволил по-ефективното
разпределение на административния ресурс към проучване на операции, при които
наистина съществува риск от изпиране на пари. За да бъдат постигнати тези
общественополезни цели, считаме, че би било полезно Министерски съвет,
Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ да
вземат предвид следните предложения:
2.1

Изменение на чл. 24 от Законопроекта по такъв начин, че точно и последователно
да транспонира концепцията на чл. 12 от Директива 2015/849, чиято основна цел
е да освободи от някои мерки за комплексна проверка на клиента нискорискови
електронни платежни инструменти на ниска стойност, при които кумулативно са
изпълнени определени условия за допълнително намаляване на риска.

2.2

Изменение на чл. 35 от Законопроекта относно разширената комплексна
проверка, така че да се поясни, че продукти, операции и сделки трябва да бъдат
подложени на разширена комплексна проверка на клиента само при наличие на
риск от недостатъчна проследяемост на превода на средства.

2.3

Изменение на чл. 30, ал. 1, т. 6 от Законопроекта за опростената комплексна
проверка на клиента, като изрично се предвиди, че определени електронни
платежни инструменти са сред нискорисковите продукти, които подлежат на
опростената комплексна проверка на клиента.

3

Електронните платежни средства на ниска стойност и с нисък риск от използване
за изпиране на пари и финансиране на тероризъм следва да бъдат освободени
от приложното поле на някои мерки за комплексна проверка, както е посочено
в чл. 12 от Директива 2015/849
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Mastercard силно препоръчва Законопроектът да се придържа към принципите и
критериите на чл. 12 от Директива 2015/849.
3.1

Юридически подход в Директива 2015/849

Чл. 12 от Директива 2015/849 изрично освобождава електронните пари на ниска
стойност от комплексна проверка на клиента. По този начин чл. 12 от Директива
2015/849 позволява на задължените субекти да не прилагат определени мерки за
комплексна проверка на клиента във връзка с електронните пари, при които подходяща
оценка на риска демонстрира нисък риск и при които са изпълнени определени условия
за допълнително намаляване на риска. Съгласно чл. 12 от Директива 2015/849:
“1. Чрез дерогация от член 13, параграф 1, първа алинея, букви а),
б) и в), и член 14 и въз основа на подходяща оценка на риска, която
показва наличието на ниска степен на риск, дадена държава
членка може да разреши на задължените субекти да не прилагат
определени мерки за комплексна проверка на клиента по
отношение на електронни пари, когато са изпълнени всички
посочени по-долу условия за намаляване на риска:
а) платежният инструмент не е презаредим или има максимален
месечен лимит на плащанията по сделки от 250 EUR, който може
да се използва само в съответната държава членка;
б) максималната електронно съхранявана сума не надхвърля 250
EUR;
в) платежният инструмент се използва изключително за
закупуване на стоки или услуги;
г) платежният инструмент не може да се захранва с анонимни
електронни пари;
д) емитентът осъществява подходящо наблюдение на сделките
или деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на
необичайни или съмнителни сделки.
За целите на буква б) от първа алинея дадена държава членка
може да увеличи максималната сума до 500 EUR за платежни
инструменти, които могат да се използват само в същата
държава членка.
2. Държавите членки гарантират, че предвидената в параграф 1
дерогация не се прилага в случай на обратно изкупуване в брой или
теглене в брой на паричната стойност на електронните пари,
когато възстановената сума надвишава 100 EUR.”.
Това се потвърждава също и от Съображение 7 от Директива 2015/849, което позволява
на държавите членки да изключат прилагането на някои мерки за комплексна проверка
на клиента спрямо електронни платежни продукти, при които рискът от изпиране на
пари и финансиране на тероризъм е нисък:
“[…] [При] някои доказани нискорискови обстоятелства и при
строги условия за намаляване на риска, на държавите членки
следва да бъде позволено да освобождават продуктите,
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представляващи електронни пари, от определени мерки за
комплексна проверка на клиента, като например идентификация
и проверка на клиента и на действителния собственик, но не и от
наблюдение на сделки или делови отношения. Условията за
намаляване на риска следва да включват изискване
освободените продукти, представляващи електронни пари, да
бъдат използвани изключително за закупуване на стоки или
услуги, както и електронно съхраняваната сума да бъде
достатъчно малка, за да изключва възможността за
заобикаляне на правилата за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
[…]”.
3.2

Юридически подход в Законопроекта

В настоящия си вид чл. 24, ал. 1 от Законопроекта изключва възможността за дерогация,
предвидена в чл. 12 от Директива 2015/849 и въвежда задължение за комплексна
проверка, когато е изпълнено някое от условията от б. „а“ до б. „е“ на тази разпоредба.
В допълнение на това, в противоречие със смисъла на чл. 12 и Съображение 7 от
Директива 2015/849, чл. 24, ал. 1, б. „в“ от Законопроекта налага прилагането на мерки
за комплексна проверка винаги, когато „платежният инструмент не се използва за
други цели освен закупуване на стоки или услуги“. Т.е. отрицателната частица „не“ в б.
„в“ ще доведе на практика до прилагането на мерки за комлексна проверка спрямо
електронни платежни инструменти използвани ексклузивно за закупуването на стоки
или услуги (ниско ниво на риск), създавайки правен вакум по отношение на електронни
платежни инструменти, позволяващи и тегленето на пари в брой (по-високо ниво на
риск). По своята същност чл. 24, ал. 2 от Законопроекта въвежда изискване за
комплексна проверка при установяване на делови взаимоотношения по отношение на
всички електронни пари. В допълнение към това, чл. 35, т. 3 от Законопроекта въвежда
изискване за разширена проверка в случаите на „продукти, операции и сделки, които
биха могли да доведат до анонимност“. Този законодателен подход изглежда, че на
практика изключва възможността за прилагане на опростена проверка по отношение на
нискорискови електронни платежни продукти на ниска стойност, като например
анонимните предплатени подаръчни карти (gift cards).1

1

Предплатената карта е платежна карта, която може да бъде заредена с пари от притежателя на картата, друго лице,
предприятие или институция. Изглежда и функционира точно като всяка друга дебитна или кредитна карта, с изключение
на това, че определена максимална сума може да бъде зареждана и харчена от картата. Mastercard разработва
предплатени карти съгласно строги правила и про цедури. Картите се издават или разпространяват сред потребителите
чрез банки, търговци на дребно и други организации, като напр. благотворителни организации или малки предприятия.
Предплатените карти са регламентирани от европейското законодателството, включително Директива 2005/60 и
Директива 2015/849, като същевременно отговарят на изискванията по Насоките на Групата за финансово действие
срещу изпирането на пари по отношение на най-ниския риск.
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3.3

Ползите от предплатените електронни платежни инструменти, в т.ч. и
анонимните предплатени продукти

Анонимните предплатени продукти носят ползи и добавена стойност за обществото.
Европейската комисия също признава това. В Предложението си от 5 юли 2016 г. за
изменение на Директива 2015/849 (2016/0208 COD), Европейската комисия е отбелязала
нуждата от анонимни електронни платежни продукти. По-специално, Европейската
комисия призова за пропорционален и балансиран законодателен подход към
анонимните електронни платежни инструменти, предвид социалната роля и ползите за
обществото, които те носят, като например финансово приобщаване, предотвратяване
на и борба с онлайн измамите, осигуряване на необходима защита на лични данни при
операции онлайн, както и възможността за бързо и лесно изплащане на социални
помощи (вж. стр. 7 и 13 и Съображение 11 от Предложението на Европейската комисия
за изменение на Директива 2015/849).
Анонимните предплатени продукти подпомагат борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Противозаконните дейности обикновено се финансират с
пари в брой, а не чрез електронни плащания. Намаляването на плащанията в брой и
преминаването към електронни плащания би трябвало да бъде водеща мярка в
борбата с финансирането на тероризма и изпирането на пари.
Предплатените продукти са сигурна и популярна алтернатива на парите в брой, широко
използвана както от милиони потребители (напр. подаръчни карти, транспортни карти,
корпоративни карти за предоставяне на социални и други придобивки), така и от
национални правителства (напр. карти за изплащане на социални помощи). Съществуват
различни видове предплатени карти, но общото между всички тях – включително и
анонимните предплатени карти – е, че са винаги по-леснопроследими, по-прозрачни и
позволяващи по-високо ниво на контрол от парите в брой.
Предплатените продукти – включително и анонимните предплатени карти – са ценен
финансов инструмент и подпомагат постигането на целите на различни икономически и
социални политики поради следните причини:
(i)

Борбата със сивата икономика, измамите и изпирането на пари: Проучвания
показват, че приблизително 85% от плащанията в световен мащаб все още се
извършват в брой. В резултат на това в редица държави правителствата се изправят
пред сериозни предизвикателства в борбата с изпирането на пари и сивата
икономика. Чрез предоставяне на достъп до и насърчаване на електронните
разплащания, включително чрез анонимни предплатени продукти, може да се
спомогне за намаляването на измамите и изпирането на пари, да се постигне поголяма прозрачност на паричните потоци и да се намали размерът на сивата
икономика.

(ii)

Финансово приобщаване: Нуждите на финансово изключените и на неползващите
банкови услуги лица в Европа нарастват. С това нараства и интересът – както от
страна на правителства, така и от страна на бизнеса – към платежни решения за
финансово приобщаване на тези лица. В сравнение с традиционните банкови
сметки, предплатените продукти могат да бъдат по-подходящото решение за
финансово изключените лица поради няколко причини: по-лесен процес на
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кандидатстване и одобрение, по-лесен физически достъп и синергии с
възникващите технологии, като електронната търговия и мобилните плащания.
Нещо повече, анонимните предплатени продукти са често подходящото решение
за лицата в нужда, попадналите в кризисна ситуация, или временно
пребиваващите в една държава без пълен набор от документи за самоличност. Поголямото финансово приобщаване е също и една от целите на Директива
2015/849. Директивата способства постигането на тази цел, като позволява
извършването на опростена комплексна проверка на клиента спрямо операции с
електронни пари именно с оглед финансово приобщаване на потребителите (вж.
Приложение II, т. 2, б. „г“ от Директива 2015/849).
(iii)

Дигитална и безкасова икономика: Предплатените и, по-специално, анонимните
предплатени карти могат да бъдат също така първата стъпка на потребителите в
преминаването от плащания в брой към надеждни и сигурни електронни
плащания, включително онлайн или когато пътуват в чужбина. На много пазари в
Европа, като например в Италия, Великобритания и Полша, предплатените карти
се използват за транзакции онлайн и при многобройни предплатени програми,
разработени специално за младежкия сегмент.

Ако анонимните предплатени карти изчезнат, осъществяваните посредством тях
транзакции ще се извършват в брой. Преминаването към плащания в брой би било
контрапродуктивно с оглед целите на борбата с прането на пари и финансирането на
тероризма.
Рисковете, свързвани с анонимните предплатени карти, са ниски. Съществува
изначално неправилно разбиране относно проследяемостта на извършваните с подобни
карти плащания, а именно, че нищо не се знае за тези транзакции. Това не е вярно.
Издателите на електронни пари поддържат записи относно продажбата и ползването
(разходването) на електронните пари, като време, местоположение, сума на
транзакции също могат да бъдат проследени. Ако възникнат подозрения за
съмнителна дейност, тя може да бъде наблюдавана и данните могат да бъдат
предоставени на правораздавателните органи. Тази информация не може да бъде
събрана, когато плащането е осъществено в брой. Ако Mastercard установи съществено
нарушение на изискванията за борба с изпирането на пари, компанията извършва
необходимото наблюдение и проверки и, когато е необходимо, предприема
необходимите мерки. Ние също така съдействаме на правораздавателните органи в
разследването на противоправни действие с предплатени карти.
3.4

Предложение на Mastercard

Предвид горeизложеното, считаме, че Законопроектът следва да бъде изменен, за да
транспонира по-добре концепцията и да постигне целта на чл. 12 от Директива 2015/849,
като изключи електронните платежни инструменти на ниска стойност (включително
анонимните предплатени такива), при които подходяща оценка на риска демонстрира
нисък риск и при които са изпълнени определени условия за допълнително намаляване
на риска, от прилагането на някои мерки за комплексна проверка.
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Mastercard предлага:
1. Алинея 1 на чл. 24 от Законопроекта да бъде изменена по следния начин:
“(1) Издателите на електронни пари и техните представители могат да не
прилагат мерките по чл. 10, т. 1 до 3 по отношение на електронни пари,
когато следните условия са изпълнени:
(а) платежният инструмент не е презаредим или максималният месечен
лимит на плащанията по сделки не надхвърля равностойността в лева
или друга валута на 150 евро, и който инструмент може да се използва
само в България;
(б) максималната
електронно
съхранявана
сума
не
надхвърля
равностойността в лева или друга валута на 150 евро;
(в) платежният инструмент се използва изключително за закупуване на
стоки или услуги;
(г) платежният инструмент не може да се захранва с анонимни електронни
пари;
(д) издателят осъществява подходящо наблюдение на сделките или
деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни
или съмнителни сделки.
2. Алинея 2 на чл. 24 от Законопроекта да бъде премахната и заменена със
следния текст:
“(2) Предвиденото в алинея 1 изключение не се прилага в случаите на обратно
изкупуване в брой или теглене в брой на паричната стойност на електронните
пари, когато възстановената сума надвишава равностойността в лева или
друга валута на 50 евро.”
3. Алинея 3 на чл. 24 от Законопроекта отпада, предвид това, че новата б. „д“ от
чл. 24, ал. 1 се въвежда с горното предложение.
4. Чл. 35, т. 3 от Законопроекта се изменя по следния начин:
“ Чл. 35 (Разширена комплексна проверка)
[…] 3. при продукти, операции и сделки, които биха могли да доведат до
недостатъчна проследяемост на превода на средства;

4
4.1

Чл. 30 от Законопроекта относно опростената комплексна проверка на клиента
следва да включва нискорискови електронни платежни инструменти
Юридически подход в Директива 2015/849

Съгласно чл. 15 от Директива 2015/849, ако държава членка установи области с по-нисък
риск, тази държава членка може да разреши на задължените субекти да прилагат
опростена комплексна проверка на клиенти. Чл. 16 от Директива 2015/849 пояснява, че
при оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма,
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свързани с клиенти, географски райони и конкретни продукти, услуги, сделки или
механизми на доставка, държавите членки и задължените субекти следва да вземат
предвид поне изложените в Приложение II към Директивата фактори, обуславящи
ситуации с потенциално по-нисък риск.
По-специално, Приложение II, т. 2, б. „д“ от Директива 2015/849 изрично включва
електронните пари сред продуктите, по отношение на които се приема, че е налице
потенциално по-нисък риск от пране на пари: “(д) продукти, по които рискът от
изпиране на пари и финансиране на тероризма се управлява от други фактори, като
например ограничения върху портфейла или прозрачност на собствеността
(например някои видове електронни пари).”
Това съответства с последното изречение от гореспоменатото Съображение 7 от
Директива 2015/849, съгласно което освобождаването на анонимни електронни
платежни продукти на ниска стойност от някои мерки за комплексна проверка на
клиента по чл. 12 “не следва да засяга предоставеното на държавите членки право
на преценка, съгласно което те могат в съответствие с член 15 да разрешават на
задължените субекти да прилагат опростени мерки за комплексна проверка на
клиента към други продукти, представляващи електронни пари, които пораждат
по-ниски рискове.”.
4.2

Юридически подход в Законопроекта

Чл. 30, ал. 2 от Законопроекта въвежда почти напълно индикиращите по-нисък риск
фактори, въз основа на които могат да бъдат приложени мерки за опростена комплексна
проверка на клиента съгласно Приложение II от Директива 2015/849. По-специално,
рисковите фактори съгласно Приложение II, т. 2, б. „д“ от Директива 2015/849 се
възпроизвеждат в чл. 30, ал. 1, т. 6 от Законопроекта. За разлика от Приложение II, т. 2,
б. „д“ обаче, Законопроектът не споменава електронните пари като пример за
„продукти, по които рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма се
управлява от други фактори, като например ограничения върху портфейла или
прозрачност на собствеността”.
4.3

Предложение на Mastercard

С оглед на горното, Mastercard предлага чл. 30, ал. 1, т. 6 от Законопроекта да бъде
приведен в пълно съответствие с т. 2, б. „д“ от Приложение II на Директива 2015/849,
като посочва, че “продукти, по които рискът от изпиране на пари и финансиране на
тероризма се управлява от други фактори, като например ограничения върху
портфейла или прозрачност на собствеността” включват и някои видове електронни
пари.
На мнение сме, че електронните пари трябва да бъдат изрично споменати в чл. 30, ал. 1,
т. 6 от Законопроекта, както това е направено в Директива 2015/849. Този подход би
послужил като насока за Държавна агенция „Национална сигурност“ и задължените
субекти за възможността опростени мерки за комплексна проверка на клиента да се
прилагат спрямо някои видове електронни пари.
Mastercard предлага следната формулировка на чл. 30, ал. 1, т. 6 от Законопроекта:
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“Чл. 30, ал. 1 (Опростена комплексна проверка на клиенти)
[…] 6) продукти, по които рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма
се управлява от други фактори, като ограничения върху портфейла или
прозрачност на собствеността, включително някои видове електронни пари”.

Надяваме се да вземете предвид нашето становище и оставаме на разположение за
предоставяне на допълнителна информация.
С уважение,

Ваня Манова
Мениджър на Mastercard
за България и Македония

Mastercard Europe SA| Прдеставителство в България|ул. Съборна 2а | 1000 София, България

