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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 114 от Конституцията на Република България във връзка с § 10 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чл.
8, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, внасям за разглеждане предложен от председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност” /ДАНС/ проект на Постановление на Министерския съвет за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/.
Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари,
обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. (ЗМИП), с който е отменен досега действащият Закон за мерките
срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма, както и в други нормативни актове. С промените в националното
законодателство се въвеждат изискванията на 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 /Директива (ЕС)
2015/849/, Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането
на тероризма (Препоръките на FATF), Конвенцията на Съвета на Европа относно 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., както и на резолюции на Съвета
за сигурност на Организацията на обединените нации за превенция на тероризма и
финансирането му.
На основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП
Министерския съвет следва да приеме правилник за прилагане на този закон. В тази връзка е
изготвен и предложеният ППЗМИП.
С проекта на ППЗМИП се урежда прилагането на конкретни разпоредби от ЗМИП,
които този закон препраща към уреждането им с правилник, а именно:.
- допълнителните мерки по чл. 7, ал. 2 от ЗМИП, които клоновете и дъщерните
дружества на задължените лица в трета държава, чието законодателство не позволява или
ограничава прилагането на мерките по закона, следва да прилагат в съответствие с оценката на
риска;
- условията за създаването на централни звена за контакт с издателите на електронни
пари и доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи, които извършват дейност на територията на Република България при
условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно
управление се намира в друга държава членка, по чл. 9 от ЗМИП;
- условията и редът за прилагането мерките по отношение на ситуации с по-висок
риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, които могат да се определят и в резултат
на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и в
1

резултат на насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в
изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849, по чл. 24, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМИП;
- условията и редът за прилагането на опростена комплексна проверка от задължените
лица по чл. 25, ал. 1 от ЗМИП и условията и редът за уведомяване на специализирана
административна дирекция „Финансово разузнаване“ /САДФР/ - ДАНС от задължените лица за
прилагането опростена комплексна проверка по чл. 30, ал. 2 от ЗМИП;
- условията и редът за прилагането на мерките за разширена комплексна проверка по
Глава втора, Раздел ІV от ЗМИП, по чл. 41, ал. 1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от ЗМИП;
- формата на декларациите, подавани от законния представител или от пълномощника
на юридическото лице във връзка с идентифицирането на действителните собственици на
клиентите-юридически лица и редът за тяхното подаване по чл. 59, ал. 3 от ЗМИП, както и
условията и редът за мерките за събиране на информация за идентифициране и проверка на
идентификацията, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката по чл. 65, ал. 3 от
ЗМИП.
- условията, редът и формата за предоставяне на статистическите данни, които
конкретно изброени органи в ал. 1 от този член следва да поддържа, както и за публикуването
на тези данни по чл. 71 ал. 4 от ЗМИП;
- формата и редът за уведомяване от задължените лица за съмнителни операции или
сделки по чл. 72, ал. 8 от ЗМИП, както и условията и редът на извършването на анализ на
поисканата от САДДФР-ДАНС информация във връзка с уведомяването от задължените лица
по чл. 74, ал. 3 от ЗМИП;
- сроковете и редът за предоставяне, ползване, съхраняване и унищожаване на
информацията от регистъра воден от САДФР-ДАНС за извършените плащания в брой на
стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, за които е получено
уведомяване от задължените лица, по чл. 76, ал. 3 от ЗМИП както и условията и редът за
представяне на САДФР-ДАНС на информация от Агенция „Митници" за търговските кредити
по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и за пренасянето
през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия със или от тях, събирана при условията и по реда на Валутния закон по 77, ал. 2 от
ЗМИП и информация от „Централния депозитар“ за издаването и разпореждането с безналични
финансови инструменти по определени критерии по чл. 78, ал. 2 от ЗМИП;
- условията и редът за изпълнение на задължението за уведомяване от САДФР-ДАНС
на звеното за финансово разузнаване на съответната държава членка, когато полученото
уведомление от задължените лица за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен
произход се отнася до тази държава по чл. 91, ал. 3 от ЗМИП;
- критериите и редът за сътрудничеството на САДФР-ДАНС със звената за финансово
разузнаване на други държави членки при прилагането на усъвършенствани технологии, които
позволяват анонимно съпоставяне на данни, получени при уведомяване от задължените лица за
съмнителни операции или сделки, с данни на звената за финансово разузнаване на тези държави
по 94, ал. 2 от ЗМИП, както и условията и редът за използването на усъвършенстваните
технологии за съвместен анализ на презгранични случаи, както и за установяване на тенденции
и фактори, които са от значение за оценяването на рисковете от изпиране на пари и
финансиране на тероризма по чл. 94, ал. 2 от ЗМИП;
- сроковете, редът и допълнителните изисквания към собствените оценки на риска,
които следва да бъдат изготвяни от задължените лица, както и факторите, които следва да се
съобразят при изготвянето на оценката на риска по чл. 98, ал. 6 от ЗМИП;
- редът за приемане от задължените лица и предоставянето за утвърждаване от
САДФР-ДАНС на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.
101, ал. 3 от ЗМИП, както и условията и редът за публикуване на информация при неизпълнение
на задължителните указанията на САДФР-ДАНС по повод превеждане в съответствие със
закона приетите от задължените лица вътрешни правила по ал. 9 от ЗМИП.
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Същевременно, редът и условията за упражняване правомощията на САДФР-ДАНС,
произтичащи от ЗМИП, ЗМФТ и ЗДАНС, са доразвити в чл. 32д от Правилника за прилагане на
Закона за държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС), който към настоящия
момент реферира към разпоредби от отменения ЗМИП и към разпоредби на ЗМФТ, които са
измени и допълнени. Това води до практически трудности за ефективно прилагане на част от
разпоредбите на ЗМИП и ЗМФТ, свързани с правомощия на САД ФР - ДАНС. Във връзка с
последното, с предложения проект се предвижда и изменение в чл. 32д от ППЗДАНС.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на
европейско законодателство, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са
съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по чл.
30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, която е
приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на
администрацията” на Министерския съвет.
Проектът на ППЗМИП е публикуван за обществено обсъждане в съответствие с чл.
26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, като на Портала за обществени консултации и на
интернет-страницата на ДАНС е публикувана справка за постъпилите предложения заедно с
обосновка за неприетите предложения.
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на
Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
БОЙКО БОРИСОВ
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