СПРАВКА
за отразяване на получените становища (от общественото обсъждане) по проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Органи
Асоциация на
банките в България

Предложение

Приема/не
приема
предложението
1. По чл. 22, ал. 1
Не приема
Видно режимът за прилагане на мерките за предложението.

опростена комплексна проверка е уведомителен
по
отношение
на
Специализираната
административна
дирекция
„Финансово
разузнаване" /САД'"ФД"7 на ДАНС. Тъй като не
е предвидена обратна връзка от страна на
САД"ФД при ДАНС за одобрение/неодобрение
или мълчаливо съгласие/одобрение на мерките,
предлагаме да се помисли за текст, който да
предвижда,
какви
са
последствията
за
задължените лица. ако специализираното
финансово- разузнавателно звено не приема
мерките за опростена комплексна проверка, за
които е уведомен от задълженото лице.

Мотиви
Текстът на цитираната разпоредба от проекта
на ППЗМИП е в съответствие с разпоредбата на
чл. 26, т. 8 ЗМИП, която предвижда като
условие за прилагане на мерки за опростена
комплексна проверка уведомяване на САД ФР –
ДАНС. Уведомяването на САД ФР – ДАНС от
страна на лицата по чл. 4 ЗМИП дава
възможност САД ФР – ДАНС да разполага с
информация за категориите продукти, услуги и
клиенти, по отношение на които се прилагат
мерки за опростена комплексна проверка, и при
при наличието на информация, обуславяща повисоко ниво на риск, директорът на САД ФР да
даде изрични указания за преустановяване
прилагането
на
мерките
за
опростена
комплексна проверка спрямо определени
категории услуги и клиенти (чл. 32, т. 2 ЗМИП).
Неизпълнението на такова указание би могло да
доведе до ангажиране на административнонаказателна отговорност по чл. 120, ал. 1 ЗМИП,
а ако мерките са приложени в нарушение на чл.
25-31 ЗМИП – до административно-наказателна
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2. По чл. 24, ал. 1, т. 4
Чл. 24 налага прилагането на разширени
мерки, когато, съгласно ал. 1. т. 4 от чл. 24 има
„частично съвпадение на идентификационните
данни с mew на лица. за конто е ишична
негативна информация в бази данни или
информация от открити източници." Бихме
желали да обърнем внимание, че базите данни и
открити източници обикновено са статии и
публикации, а не официални списъци и често не
съдържат
необходимите
и
достатъчни
идентификационни данни за потвърждаване на
съвпадението. Поради тези причини, предлагаме
да отпадне думата „частично" от текста на чл. 24.
ал. 1. точка 4.

Не приема
предложението
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3. По чл. 25
Доколкото изискването на декларация,
като възможен способ за установяване на

Не приема
предложението

отговорност по чл. 116 или 117 ЗМИП. Предвид
така разписаните разпоредби в ЗМИП, не се
изисква допълване на ППЗМИП в тази посока.
Случаите, в които негативната информация за
лице, което попада в някоя от категориите,
посочени в чл. 36 ЗМИП, включва и всички
данни, необходими за идентифициране на
лицето са действително редки. Обикновено
цитираните в предложението публикации
съдържат информация за имената и заеманата от
лицето длъжност, като други данни, необходими
за идентификацията на това лице, се съдържат
например
на
интернет
страницата
на
институцията, в която заема длъжността, или в
други достъпни публични източници на
информация, включително такива, свързани с
изисквания за деклариране на определени
обстоятелства, произтичащи от заемането на
длъжност, която попада в категориите по чл. 36.
Предложената редакция би довела до случаи,
в които поради липсата напр. на дата на раждане
на лицето в публикация, и при възможност за
установяването
на
допълнителните
идентификационни данни, това не се случва и
ще се приложи същият режим за установяване
принадлежонстта на лицето към категориите по
чл. 36, както по отношение на лица, за които
такава негативна информация не е налице.
Разписаният в ЗМИП и доразвит в проекта на
ППЗМИП режим за установяване дали клиентът
попада в категориите по чл. 36 ЗМИП е гъвкав и
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позволява адаптиране към дейността на
различнтите задължени лица. Попълването на
декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП не е
задължително, тъй като системите по чл. 42, ал.
1 ЗМИП могат да се основават на един или
повече от посочените в ал. 2 на същия член
източници. В допълнение, следва да се
отбележи, че съгласно
чл. 25, ал. 2 от
публикувания за обществено обсъждане проект
на ППЗМИП декларацията може да бъде
включена като част от друг документ, изходящ
от клиента. В предвидения образец на
декларация съгласно Приложение 1 към проекта
на ППЗМИП не се изискват данни, които лицата
по чл. 4 ЗМИП не събират за целите на
идентификацията.

обстоятелствата по чл. 36, не е ново изискване,
повечето задължени лица вече са разработили
вариант на декларация, включително и в
различни информационни системи. Изискването
на чл. 25, ал. I и 2 ще доведе ненужно до разходи
за задължените субекти по промяна на
съществуваща декларация и до затруднения на
клиентите с попълването й. Поради тази причина
настояваме Приложение 1 да се заличи или да се
посочи, че декларацията е само примерна.
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4. Чл. 26, ал.1
С оглед обстоятелството, че въпреки
обсъжданията и на ЕС ниво и на национално
ниво не се предвижда официален списък на
лицата по чл. 36 с идентификационни данни, с
цел по- надлежно установяване на тези качества
имаме няколко коментара.
Отново остава отворен въпросът, как
банката ще установява свързаност с лице но чл.
36, ал. 2, в случай, че тя не бъде декларирана от
страна на клиента. Събирането и обследването на
декларации за имущество на потенциални
клиенти, както и последващото актуализиране
или преценка на Специализираното звено, дали
отговаря или не на декларираното, е доста
абстрактно, а по отношение на чуждестранните

Не приема
предложението.

Член 26 от проекта на правилник не касае
установяването на обстоятелството дали лицето
попада в категориите по чл. 36, а касае
действията по установяване на имущественото
състояние на лицата, за които вече е установено,
че попадат в някоя от тези категории, или на
извършваните от такива лица сделки и
операции. Изискването за установяване на
имущественото състояние на такива лица е
залегнало императивно в Директива (ЕС)
2015/849 и в Препоръка 12 на FATF. В ал. 1 на
чл. 26 от публикувания за обсъждане проект на
правилник изрично е посочено, че събраните в
хода на комплекната проверка данни за
имущественото състояние и декларираните
3

такива се сравняват при наличието на
механизъм за публичност. В допълнение,
предвидената възможност за определяне на пократък срок касае и актуализирането на
прегледа по ал. 2, който не зависи от подаване
на годишна декларация.

лица е обективно неизпълнимо поради липса на
публично публикувани такива декларации.
Тук, също така, следва да се потвърди,
дали става въпрос за различен преглед от
периодичния преглед на клиентското досие на
определени периоди и наблюдението чрез
автоматизирани средства, или чрез ръчни
проверки, които са част от комплексните мерки.
Предвид фактът, че става въпрос, не само за
български, а и за чуждестранни ата.
публичността на дадена информация не я прави
задължително достъпна без специализиран
превод от чужд език. което създава затруднения и
изисква допълнителни разходи.
Текстовете на ал. 3 и ал. 4. които
предполагат възможност за по-кратък срок от
една година, са нереалистични, като приложение,
тъй като дори в България информацията за
имуществените декларации се обновява на
годишна база и то с голямо забавяне. Реално
трудно може да има ситуация с потвърдени нови
данни за срок по-кратък от I година.
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5. По чл. 31, ал. 1, т. 5
Чл. 31. ал. I. т. 5 въвежда изискване за
установяване
източници
иа
доходи.
Същевременно, в чл. 17, ал. 4 по т. 10 се говори
за сравнение на произход на средствата и
източник на богатство. Подобни текстове
създават впечатление, че се изследва източникът
на имуществено състояние и за други лица, освен
тези по чл. 36 от ЗМИП. което противоречи на
ЗМИП и смятаме, че текстовете трябва да се
коригират съответно.

Приема
предложението.
.

Предлага се редакция на чл. 17, ал. 4, т. 10 и
чл. 31, ал. 1, т. 5 от публикувания проект на
правилник като думите „богатство” и „доходи”
се заменят с „имуществено състояние”. Следва
да се отбележи, че чл. 17, ал. 4, т. 10 касае не
нововъзникващо задължение за установяване
източника на имущественото състояние, а
рисков фактор, свързан с наличието или липсата
на съответствие между установения произход на
средствата и имотно състояние с наличната за
клиента или действителния му собственик
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информация, който фактор следва да бъде
установен и следва да се прецени относителната
му тежест. Предлага се редакция на чл. 31 като
изброените мерки станат примерни.
Асоциация на
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6. По чл. 36, ал. 2, т. 7
Изискването на чл. 36, ал. 2, т. 7 - да се
създава историческа справка на всички действия
по идентифицирането, не кореспондира с
останалите изисквания на чл. 36. ал. 2. които
касаят конкретната справка от Търговския
регистър по чл. 54. ал. 2. Изискването на чл. 36.
ал. 3, т. 1 на практика би било неизпълнимо, а не
виждаме полза от формалното документиране на
поредността па действия при набавянето на
идентификационни документи. Така или иначе,
проверката е завършена след набавяне на всички
необходими документа и данни и точната
поредност на набавянето им не е от значение.
Поради гази причина предлагаме т. 7 на чл. 36,
ал. 2 да се заличи.
7. По чл. 37
7.1. Относно предвиденото в чл. 37
подаване на декларация за действителен
собственик, обръщаме внимание, че при
встъпване в отношения с юридически липа.
регистрирани на територията на Република
България, информацията относно собствеността
се съдържа в справките от съответния регистър
по чл. 63 or ЗМИП. Считаме, че в случай, че
действителните собственици на юридическо лице
или друго правно образование са неоспоримо
видни в официални документи, издадени от
съответен Търговски регистър, попълването на

Приема
частично
предложението.

Предлага
се
заличаване
на
думата
„историческа” от текста н ачл. 36, ал. 2, т. 7 от
публикувания за обществено обсъждане проект
на ППЗМИП.

Не приема
предложенията.

По т. 7.1.
Предложението противоречи на чл. 59, ал. 1
ЗМИП, която предвижда три кумулативни
способа за идентифициране на действителния
собственик, посочени съответно в т.1-3 от
същата алинея. Сред тези условия е и
декларацията.
7.2.
Систематичното място на подобен текст е в
ЗМИП, а не в правилника за прилагането му.
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декларация е ненужно и би затруднило
неоснователно много тези клиенти при
попълването й. поради което предлагаме да не се
изисква при такива случаи.
7.2. По чл. 37 във връзка с разпоредбата на
§ 2. ал. 1. т. 1 от ЗМИП относно изключението
при идентификация на действителен собственик
в случаи на дружество, чиито акции се търгуват
на регулиран пазар и с оглед избягване на
противоречиво тълкуване па разпоредбата на чл.
59, ал. 4 от ЗМИП, предлагаме в чл.37 от
ППЗМИП да се направи изрична препратка, че
чл. 59, ал. 4 от закона се прилага и в случаите на
клиент-юридическо лице. в което изцяло над
25% от капитала до края на веригата на
собственост се притежават пряко или непряко от
юридическо/и лице/а, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар.
8. По Раздел VII на Глава II
Доколкото задължените лица могат да
претърпят значителни вреди при неточно
идентифициране на своите клиенти, те са повече
от заинтересовани да предприемат достатъчно
надеждни мерки за проверка при встъпването във
взаимоотношения без присъствието на клиента.
Според нас, разработените системи за контрол
трябва да се преценяват в тяхната цялост, с оглед
на всички предприети мерки, а не да се следва
формален подход. Въвеждането на изрични и
изчерпателно изброени изисквания относно
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията
дистанционно
(без
присъствието на клиента) значително ограничава
избора на възможни доставчици на нови
технологии, включително, прави невъзможно

Приема
частично
предложението.

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3-5:
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към ограничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
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използването на някои реално работещи и
доказали се решения на европейско ниво. Това
противоречи и на един от основните принципи
на Регламент (ЕС) № 910/2014 (eiDAS), а
именно, принципа на неутралност по отношение
на
технологиите
(съгласно
Регламента
произтичащите от него правни последици следва
да могат да се постигнат с всякакви технически
средства).
Тъй като развитието в сферата на новите
технологии е много динамично и непрекъснато
се предлагат нови и по-надеждни решения,
според нас, наличието на толкова конкретни
изисквания в тази област може да създаде
ненужни ограничения и да възпрепятства
използването на по-добри и адекватни
възможности. В тази връзка предлагаме
кумулативно изброените изисквания да бъдат
заменени с възможността за алтернативно
изпълнение на определен брой от всички
изброени изисквания, както и да бъде предвидена
възможността задължените лица да използват и
други способи или средства за контрол, които им
дават основание да приемат идентификацията и
проверката на идентификацията за надлежно
извършени. В противен случай, предвид
динамиката на средата, би следвало да се въведе
периодичен преглед (например ежегоден) на
съществуващите изисквания, с цел да се
гарантира, че те са актуални, адекватни и
съответстват на съвременните технологични
нива.
8.1. По-конкретно, според нас, пълното
елиминиране на посочените в чл. 41, ал 3 рискове
е невъзможно, както при взаимоотношения,

принуда или други сходни обстоятелства.
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
7

установени без физическо присъствие, така и при
взаимоотношения, установени чрез физическо
присъствие на клиента. В този смисъл
предложението ни е текегьт на ал. 3 да се
промени така: ..Системите по ал. 2 трябва да
включват мерки с цел ограничаване на: ... ".
8.2. Предлагаме текстът на чл. 41, ал. 4 да
се замени със следния: . Системите по ал. 2
следва да включват мерки, насочени към
осигуряване на следните възможности:....".
Аргументите ни за това са следните:
- Във връзка с чл. 41, ал. 4, т. I не
съществува технология, която да гарантира
абсолютно и безусловно спазването на това
изискване.
Обикновено
се
използва
потребителска камера на клиента, спрямо която
не могат да се поставят прекомерно високи
изисквания.
- По чл. 41, ал. 4. т. 3 - изпълнението на
това изискване не е възможно във всички случаи,
тъй като устройствата могат да бъдат
манипулирани.
По чл. 41. ал. 4, т. 5 - доколкото втората
възможност (приемане само на официални
документи, съдържащи биометрични данни) в
момента не съществува, избор между опции
реално няма. Предлагаме текстът на т. 5 да дава
възможност за избор на поне I от изискванията
или възможностите за избор да се увеличат.
8.3. По чл. 41, ал. 5 предлагаме
изискването за кумулативно изпълнение на
всички условия да бъде заменено с алтернативно
изпълнение на поне 5 от 7-те условия, както и да
се добави възможността за прилагане на други
мерки, които дават основание да се счита, че
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията са надлежно извършени
8.4 Изискването по чл. 41, ал. 5, т. 7 за

съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.
(5) При използването на видео конференция
следва да бъдат изпълнени най-малко следните
условия:
1. разговорът да се извършва от обучен за
целта служител на лицето по чл. 4 ЗМИП или на
външен доставчик, ако се използват такива
услуги;
2. разговорът да се извършва в отделно
помещение;
3. да се изисква изрично предварително
съгласие на подлежащото на идентифициране
лице за идентифициране и проверка на
идентификацията;
4. светлината да е подходяща за целите на т. 6
и на ал. 4, т. 1 и 2;
5. разговорът да се извършва в реално време;
6. да се заснеме лицето на клиента, както и
лицето и гърба на документа за самоличност.
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документиране считаме за прекомерно да е
задължително за всички случаи. То е възможна
мярка за контрол, но. според нас. трябва да се
предостави възможност на задължените лица да
преценяват необходимостта от прилагането й, с
оглед на другите предприети мерки и цялостната
система за контрол, която са изградили.
9. По чл. 42
Предлагаме, по аналогия на чл. 55. ал. 1. т.
8 от ЗМИП. да се предвиди възможноспа
задължените лица да използват и други способи,
които им дават основание да приемат
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията за надлежно извършени
Изброениie изчерпателно мерки в чл. 42 са
крайно недостатъчни, а и не всички от тя\ са
приложими едновременно за физически и
юридически лица. Някои оттях (като например,
използването на традиционни методи за
комуникация) могат да бъдат адекватни при
идентифицирането на конкретен клиент, но не
като правило, а с оглед на специфични
обстоятелства и оценка на риска на конкретно
взаимоотношение. В същото време, сред
изчерпателно изброените мерки не присъстват
други надеждни мерки. като. например, лицево
разпознаване и подобни Както коментирахме погоре, според нас, поставянето на изчерпателно
изброени изисквания в толкова динамично
развиваща се сфера, като сферата на новите
технологии, може да доведе до ненужни
ограничения
и
дори
да
възпрепятства
задължените лица да се възползват от нови и понадеждни
способи
за
проверка
на
идентификацията, както и да ги постави в

Приема
предложението.

Предлага се следната редакция:
Текстът на чл. 42 от публикувания за
обсъждане проект се заличава и се създава
алинея 7 в чл. 41 със следното съдържание:
„(7) При установяването на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността на
идентификационните данни на клиентите, в
допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
ЗМИП могат да се използват и следните методи:
Използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност, провеждане
на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
2. Провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта служител
на лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
1.
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неконкурентни условия спрямо други лица
/например, платежни институции/, установени в
други юрисдикции.

доставчик, ако се използват такива услуги;
3. Други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 ЗМИП на съответното лице
по чл. 4 ЗМИП и одобрени от дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.”
Предлага се следната редакция на чл. 42:
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни могат
да се извършват и чрез уведомена схема за
електронна идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 на Европейския парламенти и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) или друг признат с нормативен акт
начин за електронна идентификация, или
квалифицирана удостоверителна услуга по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при
условие, че са изпълнени изискванията на
ЗМИП
и
настоящия
правилник
за
идентифициране на клиента и проверка на
идентификацията.
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10. По чл. 47
В чл. 66. ал. 1 ЗМИП е посочено, че
събиране на информация за произход на средства
се извършва чрез прилагане на поне два от
посочените 5 способа. Съответно, съгласно ал. 2
при невъзможност за изясняване на произхода на
средствата след изчерпване на способите по ал.
1. както и в случаите, при които прилагането на
поне два от способите по ал. 1 с довело до
противоречива информация, изясняването на
произхода на средствата се извършва чрез
писмена декларация от клиента или от неговия
законен представител или пълномощник като
формата и редът за подаване на декларацията се
определят с правилника за прилагане на закона.
Цялата регламентация се отнася, обаче, само при
установени делови отношения. Чл. 47 от
ППЗИГ1 също не дава отговор, как се действа
при случайна операция или сделка. Ето защо.
предлагаме в чл. 47 да се предвиди, че лицата,
извършващи случайна операция или сделка по
чл. 11, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗМИГ1 попълват
декларация относно произхода на средствата, ако
нс са освободени от деклариране на произход на
средства по реда и услоЕията на глава втора,
раздел III ЗМИП.
11. Почл. 60, ал. 6
Тъй като се предвижда във вътрешните
правила да се отчитат резултатите от оценката на
риска, следва че периодично трябва да се
променят и изпращат за одобрение и вътрешните
правила, което ни се струва прекомерно. В чл.
101, ал. 2, т. 7 ЗМИП по-коректно е визирано, че
вътрешните правила съдържат вътрешна система

Не приема
предложението .

По т. 10:
Предложението противоречи на чл. 66 ЗМИП,
който императивно дефинира способите за
изясняване произхода на средствата и случаите,
в които същото се допуска чрез декларация.
Приемането на предложението би довело до
дерогиране на законова норма с подзаконова.
Подобна промяна е редно да се извърши чрез
промяна в ЗМИП, а не в проекта на ППЗМИП.
ЗМИП предвижда в ППЗМИП да се уредят
единствено образецът на декларация и редът за
подаване, а не допълнителни хипотези за
допустимост на един или друг способ.

Не приема
предложението .

Отчитането на оценката на риска във
вътрешните правила на лицата по чл. 4 ЗМИП,
както е предвидено в чл. 60, ал. 6 от поректа на
ППЗМИП е предпоставка за изпълнение на
изискването на чл. 101, т. 8 ЗМИП за включване
на пропорционални на размера и естеството на
стопанската дейност на лицето по чл. 4 ЗМИП
политики, механизми за контрол и процедури за
11

ограничаване и ефективно управление на
рисковете от изпиране на пари и финансиране
на тероризма, установени на равнището на
Европейския съюз, на национално равнище,
както и на равнище задължен субект. Без
отчитане на оценката на риска на задължения
субект, това изискване не би могло да бъде
изпълнено.

за оценка на риска и определяне на рисковия
профил на клиентите.
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12. По чл. 67, ал. 1
В чл. 67. ал. 1 също е визирано, че
плановете за обучение, изготвяни на годишна
база, са неразделна част от вътрешните правила,
от което следва, че всяка година, след като се
изготви новият план, правилата ще трябва да се
изпращат за ново утвърждаване от ДФР на
ДАНС. което също ни се струва прекомерно и
предлагаме да се коригира.

Приема
предложението.

13. По Приложение № 2 и 3
В декларацията - Приложение № 3 към чл.
38. е посочена като самостоятелна хипотеза за
отбелязване на качеството на действителен

Приема
предложението.

Предлага се следната редакция на чл. 67, ал. 1
от проекта на ППЗМИП:
Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеждащо и
продължаващо обучение на служителите си за
запознаването им с изискванията на ЗМИП и
актовете по прилагането му, който се изпраща
на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в
срок до 15-то число на месец февруари на
годината, за която се отнася. В плана се включва
и текущо практическо обучение, насочено към
разпознаване на съмнителни операции, сделки и
клиенти, и предприемане на необходимите
действия при възникнали случаи на съмнение за
изпиране на пари.
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собственик „лице. от чието име и/или за чиято
сметка се осъществява дадена операция, сделка
или дейност", но в § 2 от ДР на ЗМИП. към тази
хипотеза е добавено и условието „и които
отговарят най-малко на някое от следните
условия по точки от 1 до 3", каквото условие не
се съдържа в тази хипотеза от декларацията.
От друга страна, в декларацията
Приложение № 2, която се подава пред лицата по
чл. 4 ЗМИП, не се съдържа хипотеза за
отбелязване на качеството на действителен
собственик ..лице. от чието име и/или за чиято
сметка се осъществява дадена операция, сделка
или дейност", което смятаме, че трябва да се
допълни, с цел консистентност и точност.

„ИЗИПЕЙ” АД

I.
Общи
бележки
и
принципни Не приема
предложения.
предложението
1. Предлагаме да се обмисли промяна, по т. I, т.1.
разместване и преименуване на няколко глави и
раздели от Проекта, както следва:
1. Глава първа от Проекта да остане с
наименование „Общи положения" и да включва
само ЧЛ.1.
2. Глава втора да се наименува „ Особени правила и
изисквания към определени категории задължени
лица по чл. 4 от ЗМИП", като в нея се включат
следните раздели:

- Раздел I - Изисквания към дейността
клоновете и дъщерните дружества на лицата
чл. 4 от ЗМИП; (Раздел II от глава първа
Проекта);
- Раздел II - Изисквания по отношение
централните звена за контакт на издателите

на
по
от
на
на

По т. I, т.1:
Възприетата структура на проекта на правилник
и
подредбата
на разпоредбите
следва
структурата на ЗМИП, за прилагането на който
се приема и подзаконовият норматиевн акт.
Този подход гарантира съответствие между
двата акта, които следва да се прилагат като се
отчита връзката между разпоредбите им. Следва
да се отбележи, че оценката на риска по чл. 98,
ал. 1 и 4 ЗМИП се различава от оценката на
риска по чл. 16, ал. 1 от проекта на правилник,
поради което направената аналогия е неточна. В
допълнение, следва да се отбележи, че съгласно
чл. 21, ал. 4 от публикувания за обществено
обсъждане
проект
на
правилник,
при
идентифициране и оценка на рисковете,
произтичащи от деловото взаимоотношение или
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електронни пари и доставчици на платежни
услуги по чл. 9 от ЗМИП (Раздел III от глава
първа от проекта);
- Раздел III - „Особени правила и изисквания по
отношение на юридическите лица с нестопанска
цел" (Раздел VIII От глава втора от проекта).
3. Да се създаде Глава трета с наименование
„Оценка и управление на риска", която да
включва следните раздели:
- Раздел I- Общи положения;
- Раздел II - Оценка на риска - Методология (да
съдържа изискванията, заложени в чл. 21, от ал.
1 до ал. 4 от Проекта);
- Раздел III - Рискови фактори - да съдържа
текстовете от чл. 16 до 20 от Проекта.
- Раздел IV - Претегляне на рискови фактори и
категоризиране на делови взаимоотношения и
случайни сделки и операции (да съдържа
текстовете от чл. 21, от ал. 5 до ал. 9 от проекта);
- Раздел V - Управление на риска. Опростена и
разширена комплексна проверка (да съдържа
текстовете от чл. 22 до чл. 33 от Проекта);
- Раздел VI - Особени правила по отношение на
електронните пари (чл. 34 и 35 от Проекта);
- Раздел VII - Национална оценка на риска (чл. 59
от Проекта);
- раздел VIII - Изготвяне на оценка на риска от
задължените субекти (чл. 60 от Проекта);
4. Да се създаде Глава Четвърта с
наименование „ Изисквания, особени правила и
начини за прилагане на мерките за комплексна
проверка на клиента", която да включва
следните раздели:

случайната сделка или операция, с оглед
вземане на решение за вида на мерките за
комплексна проверка на клиента, които следва
да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11
ЗМИП, спазват и насоките на Европейските
надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18,
§ 4 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. 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 (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.)
(Директива (ЕС) 2015/849).
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- Раздел I - Идентификация и проверка на
идентификацията на клиента - чл. 36 от Проекта;
- Раздел II - Идентифициране на действителните
собственици
и
проверка
на
тяхната
идентификация - чл. 37 - 40 от Проекта;
- Раздел III - Особени правила при установяване
на делови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка чрез електронно
изявление, електронен документ или електронен
подпис, или чрез друга форма без присъствието
на клиента - чл. 41 и 42 от Проекта;
- Раздел TV - Изясняване на произхода на
средствата - чл. 47 от Проекта.
5. Глава Трета „СТАТИСТИЧЕСКИДАННИ" се
преномерира на глава пета, в съответствие с
направените по-горе структурни промени в
поредността и наименованията на главите и
разделите от Проекта.
6. Глава
Четвърта
„РАЗКРИВАНЕ
НА
ИНФОРМАЦИЯ" се преномерира на глава
шеста с раздели, както следва:
Раздел I - Разкриване на информация при
съмнение за изпиране на пари
Раздел II - Разкриване на друга информация
7.
Глава пета
"МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" се преномерира на глава
седма;
8. Глава седма „ ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И
КОНТРОЛ" се преномерира на глава осма с
раздели, както следва:
Раздел I - Вътрешни правила за контрол и
предотвратяване изпирането на пари
Раздел II - Специализирани служби.
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Мотиви: Считаме, че предложението
съответства в пълна степен на заложеното в
ЗМИП, Директива (ЕС) 2015/849 и Окончателни
насоки по чл. 17 и чл. 18, параграф 4 от
Директива (ЕС) 2015/849 относно опростената и
разширената комплексна проверка на клиента и
факторите, които кредитните и финансовите
институции трябва да вземат предвид при
оценяване на риска от изпирането на пари и
финансирането на тероризма, свързан с
индивидуални делови отношения и случайни
сделки на Европейските надзорни органи (ЕНО),
(„Насоките"). Предложената структура следва
последователността и начина на подреждане и
излагане на съответните текстове, използвани в
Насоките. Това би подпомогнало задължените
лица по чл. 4 от ЗМИП, като би внесло
допълнителна
яснота
при
практическото
прилагане и изпълнение на разпоредбите от
Правилника за прилагане на закона.
Раздели I, II и III на Глава втора от
Проекта са разработени, като се взаимствани и
приспособени текстове от „Дял II - Оценка и
управление на риска: Общи положения" от
Насоките. Посочените раздели, както е видно и
от заглавието на Дял II от Насоките съдържат
разпоредби, свързани с идентифицирането,
анализа и оценката на риска от изпирането на
пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ). В
този смисъл, заглавието на глава втора „Комплексна проверка" би могло да създаде
объркване, тъй като комплексната проверка и
оценката на риска са различни мерки срещу
ИП/ФТ - чл. 3, т. 1 и чл. 3, т. 4 от ЗМИП.
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Действително правното основание за издаване на
Насоките е чл. 17 и чл. 18, ал. 4 от Директива
(ЕС) 2015/849, чието систематическо място е в
глава III - „Комплексна проверка на клиента". От
друга страна идентифицирането на рисковете,
при отчитане на посочените в чл. 16-20 рискови
фактори,
анализа,
претеглянето
и
категоризацията на дадено делово отношение,
съответно клиент, би следвало да е част от
процеса по прилагане на мярката „оценка на
риска". Основание за горния извод е посоченото
в чл. 98, ал. 1 и ал. 6 от ЗМИП:
Чл. 98, ал. 1 :„3а да установят, разберат и
оценят рисковете от изпиране на пари и
финансиране на тероризма, лицата по чл. 4
изготвят собствени оценки на риска, като
отчитат
съответните
рискови
фактори,
включително тези, които се отнасят до
клиентите, държавите или географските зони,
предлаганите продукти и услуги, извършваните
операции и сделки или механизмите за
доставка".
Чл. 98, ал. 6: „ Оценките на риска по
ал. 1 и 4 се актуализират периодично.
Сроковете, редът и допълнителните изисквания
към оценките на риска, както и факторите, които
следва да се съобразят при изготвянето на
оценката на риска по ал. 1 и 4, се определят с
правилника за прилагане на закона."
Посочените текстове съответстват и
кореспондират в пълна степен с посоченото в чл.
16 и следващите от глава втора от Проекта.
В допълнение, в чл. 21, ал. 7 и 8 от
Проекта, се говори за „оценката по чл. 16", като
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има и препращане към глава осма, раздел 1 от
ЗМИП. В проекта не е уточнено, от друга страна,
към кои текстове от глава осма, раздел 1 от
ЗМИП се реферира в разпоредбата. Относими
към текста биха могли да бъдат текстовете на чл.
101, ал., 2, т. 7, 11 и 17 от ЗМИП. В чл. 101, ал. 2,
т. 11 от ЗМИП препратката отново е към чл. 98 от
ЗМИП относно установеното и документирано
ниво на риска за клиентите и деловите
взаимоотношения.
Задълженият
субект
следва
да
идентифицира, анализира и оценява рисковете от
ИП/ФТ, при отчитане на посочените в
Правилника и Насоките рискови фактори.
Предложената
в
Проекта
структура
и
последователност създава колебание и поставя
въпроси
относно
началния
момент
и
първоначалните действия, които следва да се
предприемат и с които се поставя началото на
процеса, свързан с комплексната проверка като
мярка по чл. 3 т. 1 от ЗМИП от една страна и
идентифицирането,
оценката,
анализа
и
управлението на рисковете от ИП/ФТ, като мярка
по чл. 3, т. 4 от ЗМИП, от друга страна. Нашето
разбиране е, че процесът стартира с извършване
на първоначална комплексна проверка, която
включва идентификация (на физическо или
юридическо лице и действителен собственик),
проверка на идентификацията и установяване на
целта
и
планираното
естество
на
взаимоотношението (което съответства и на
посоченото в т. 10 от Насоките). Обхватът на
първоначалните мерки за комплексна проверка
следва да се коригира въз основа оценката на
риска и рисковия профил на клиента. В този
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смисъл е и посоченото в чл. 98, ал. 9 от ЗМИП. За
да
е
налице
възможност
да
бъдат
идентифицирани и оценени рисковете от ИП/ФТ
при отчитане на посочените в чл. 16-20 рискови
фактори и съответно за да бъдат прилагани
подходящите мерки за комплексна проверка в
хода на установени делови отношения, първата
необходима предпоставка би следвало да бъде
прилагането на мерките по чл. 10, т, 1, 2 и 3 от
ЗМИП. Практически идентифицирането на
всички рискове от ИП/ФТ и отчитане на всички
относими рискови фактори, анализа и оценката
на риска е възможно да не могат да бъдат
извършени в един и същ момент.
Считаме, че би следвало в оценката на
риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП да фигурира наймалко подходът на задълженото лице, посочване
от гледна точка на естеството и предмета му на
дейност кои рискови фактори взема предвид при
идентифициране на рисковете от ИП/ФТ, какви
относителни тегла поставя и как прилага
комплексния подход при оценката на риска,
както е посочено в т. 34 от Насоките.
Същевременно в Проекта систематически всички
текстове, свързани с оценка на риска от
дейността и рисковите фактори се намират в
глава втора - „Комплексна проверка".
В този смисъл, структура, при която двете
мерки - комплексна проверка и оценка на риска са систематически отделени в отделни
глави/раздели, съдържащи разбира се всички
предложени в проекта текстове, би била по-ясна
и лесно приложима практически от задължените
лица.

19

Не приема
предложението
по т. I., т. 2.

По т. I, т.2:
По отношение на предложението за включване
на дефиниции за някои използвани понятия и
изрази, следва да се отбележи, че тези понятия
не се изпоблзват за първи път в проекта на
правилинк, са понятия и изрази, използвани и в
ЗМИП.

II. Предложения и бележки по конкретни Не приема
текстове от Проекта.
предложението
1. По глава втора от Проекта по т.1.1-1.3.
"Комплексна проверка" - чл. 16-20 от Проекта:
1.1. Предлагаме да се създаде нов
член, чието систематическо място да е преди чл.
16 от Проекта с подобно или следното
съдържание:
"Чл ...... (1) Подходът на задължените
лица по чл. 4 от ЗМИП при оценяването и
управлението на риска от изпирането на пари и
финансирането на тероризма, свързан с деловите
взаимоотношения и случайни сделки и операции
следва да включва:
1. оценка на риска, свързан с дейността,
изготвена по ред на чл. 98 от ЗМИП и раздел II
на глава 6 от настоящия Правилник;
2. комплексна проверка на клиента;

По т. II, т.1.1-1.3:
Предложенията целят буквално отразяване на определени
точки от Окончателни насоки на ЕНО по чл. 17 и чл. 18,
параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849. Последното е
ненужно, поради факта, че същите се отнасят за
определени категории задължени лица, а разпоредбите на
проекта на правлиник – и до останалите категории по л. 4
ЗМИП. В допълнение, следва да се отбележи, че съгласно
чл. 21, ал. 4 от публикувания за обществено обсъждане
проект на правилник, при идентифициране и оценка на
рисковете, произтичащи от деловото взаимоотношение
или случайната сделка или операция, с оглед вземане на
решение за вида на мерките за комплексна проверка на
клиента, които следва да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1
– 6 и 8 – 11 ЗМИП, спазват и насоките на Европейските
надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 2015 г. 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

2. Предлагаме да се въведат в
допълнителни
разпоредби
към
Проекта
дефиниции на следните понятията:
-„източник на имуществено състояние";
-„механизъм за доставка";
- „сделка или операция, които са сложни,
необичайни или неочаквано големи или имат
необичайна или неочаквана обосновка".

Мотиви:
Предложението е свързано с осигуряване
на възможност за по-прецизно прилагане на
приложимите и относими текстове, от закона и
правилника за прилагането му, които боравят с
посочените понятия.

„ИЗИПЕЙ” АД
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3. получаване на цялостна представа;
4. наблюдение и преглед.
(2) Оценката на риска, свързан с дейността
следва да включва установяване и оценка на
риска от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм, свързан с:
1. продуктите и услугите, които се предлагат от
задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП;
2. юрисдикциите, в които задълженото лице по
чл. 4 извършва дейност;
3. клиентите, които задълженото лице по чл. 4 от
ЗМИП привлича и
4. сделките и механизмите за доставка, които
задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП използва, за
да обслужва своите клиенти.
(3) При
вземане
на
решение
относно
подходящото равнище и вид на комплексната
проверка на клиент, която да се приложи към
индивидуални делови взаимоотношения или
случайни сделки или операции, задължените
лица по чл. 4 от ЗМИП използват констатациите
от оценката на риска ал 2.
(4) Преди встъпване в делови взаимоотношения
или извършване на случайна сделка или
операция, лицето по чл. 4 от ЗМИП прилага
мерки за първоначална комплексна проверка на
клиента, в съответствие с чл. 10, т. 1, 2 и 3 от
ЗМИП.
(5) Обхвата на предприетите по реда на ал. 4
мерки се коригира от задълженото лице по чл. 4
от ЗМИП въз основа на оценката и рисковия
профил на клиента, при съобразяване с
изискванията на чл 16-21.

на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и на Директива
2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.)
(Директива (ЕС) 2015/849). В чл. 21, ал.1, т. 4 от
публикувания за обсъждане проект на правилник е
посочено, че при идентифициране и оценка на рисковете,
лицата по чл. 4 ЗМИП вземат предвид информация,
събрана в хода на комплексната проверка на клиента.
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(6) За да получи цялостна представа за риска,
свързан с дадени делови взаимоотношения или
случайни сделки, лицето по чл. 4 събира
достатъчно информация по реда на раздел ................................
за да установи и оцени всички значими рискови
фактори.
(7) Лицата по чл. 4 поддържат своята оценка на
риска по чл. 16, an. 1, т. 1 актуална, като я
подлагат на преглед в съответствие с посоченото
в чл. 60, ал.5.
(8) За да могат да констатират и установят
настъпили промени при риска, свързан с
деловите взаимоотношения, лицата по чл. 4
следва да поддържат актуални данните,
документите и информацията, събрани в рамките
на комплексната проверка на клиента. "
Мотиви: Предлагаме с текста да се
въведе посоченото в т. 10 от Насоките.
Предложението е свързано и с мотивите по т. I
по-горе. Текстът би внесъл допълнителна яснота
при практическото прилагане и изпълнение на
мерките за комплексна проверка и оценка на
риска от ИП/ФТ. Очертава се общо кръга на
всички действия, които се предприемат по чл. 1633 от Проекта и се внася допълнително
уточнение относно началния момент на
първоначалните действия, с които започва както
процесът, свързан с комплексната проверка от
една страна, така и процесът, свързан с
идентифицирането, оценката и управлението на
рисковете от ИП/ФТ - формулирани като
отделни и самостоятелни мерки съгласно чл. 3, т.
1 и т. 4 от ЗМИП, както бе посочено по-горе.
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„ИЗИПЕЙ” АД

1.2. Предлагаме да се създаде нов Не приема
предложението
член със съдържание както следва:
Чл ........ (1) Оценката на риска се състои от по т.1.1-1.3.
идентифициране на рисковете от изпиране
на пари и финансиране на тероризъм, като се
отчитат посочените в чл. 16-20 рискови фактори
и оценка на идентифицираните рискове.
(2) Лицата по чл. 4 от ЗМИП следва да установят
на какви рискове са или биха били изложени в
резултат на встъпване в делови взаимоотношения
или при извършването на случайни сделки или
операции.
(3) Изброените категории рискови фактори,
посочени в чл. 16-20 не са изчерпателни, като
лицата отчитат тези от тях, които са свързани с
естеството и предмета им на дейност и
естеството и характера на индивидуалното
делово взаимоотношение или случайна операция
или сделка. Отчитане на всички изброени
фактори във всички случаи не се изисква да бъде
прилагано.
Мотиви: Предлагаме с текста да се
въведе посоченото в т. 11,12,13 и 17 от Насоките.

По т. II, т.1.1-1.3:
Предложенията целят буквално отразяване на
определени точки от Окончателни насоки на
ЕНО по чл. 17 и чл. 18, параграф 4 от Директива
(ЕС) 2015/849. Последното е ненужно, поради
факта, че същите се отнасят за определени
категории задължени лица, а разпоредбите на
проекта на правлиник – и до останалите
категории по л. 4 ЗМИП. В допълнение, следва
да се отбележи, че съгласно чл. 21, ал. 4 от
публикувания за обществено обсъждане проект
на правилник, при идентифициране и оценка на
рисковете,
произтичащи
от
деловото
взаимоотношение или случайната сделка или
операция, с оглед вземане на решение за вида на
мерките за комплексна проверка на клиента,
които следва да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1
– 6 и 8 – 11 ЗМИП, спазват и насоките на
Европейските надзорни органи, издадени
съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент и на Съвета
от 20 май 2015 г. за предотвратяване
използването на финансовата система за целите
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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 (ОВ, L
141/73 от 5 юни 2015 г.) (Директива (ЕС)
2015/849). В чл. 21, ал.1, т. 4 от публикувания за
обсъждане проект на правилник е посочено, че
при идентифициране и оценка на рисковете,
лицата по чл. 4 ЗМИП вземат предвид
информация, събрана в хода на комплексната
проверка на клиента.
„ИЗИПЕЙ” АД

Не приема
1.3.Предлагаме текста на чл. 16, ал. 1 да се
допълни, както следва:
предложението
"Чл. 16. (1) С оглед преценка относно по т.1.1-1.3.
обхвата и вида на прилаганите мерки за
комплексна проверка на клиентите съгласно
глава втора ЗМИП, при вземане предвид на
информацията и данните, събрани при
първоначалната комплексна проверка на
клиента
по реда на чл ....... лицата по чл. 4 от същия закон
предприемат действия за идентифициране и
оценка на рисковете, които произтичат от
установяването на делово взаимоотношение с
клиента или от извършването на случайна сделка
или операция от клиента."
Мотиви: Предложеното допълнение е
свързано и в продължение на изложените в т. I
мотиви и предложения, както и с предложените
нови текстове по т. 1.1 и 1.2 по-горе.

По т. II, т.1.1-1.3:
Предложенията целят буквално отразяване на
определени точки от Окончателни насоки на
ЕНО по чл. 17 и чл. 18, параграф 4 от Директива
(ЕС) 2015/849. Последното е ненужно, поради
факта, че същите се отнасят за определени
категории задължени лица, а разпоредбите на
проекта на правлиник – и до останалите
категории по л. 4 ЗМИП. В допълнение, следва
да се отбележи, че съгласно чл. 21, ал. 4 от
публикувания за обществено обсъждане проект
на правилник, при идентифициране и оценка на
рисковете,
произтичащи
от
деловото
взаимоотношение или случайната сделка или
операция, с оглед вземане на решение за вида на
мерките за комплексна проверка на клиента,
които следва да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1
– 6 и 8 – 11 ЗМИП, спазват и насоките на
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Европейските надзорни органи, издадени
съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент и на Съвета
от 20 май 2015 г. 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 (ОВ, L
141/73 от 5 юни 2015 г.) (Директива (ЕС)
2015/849). В чл. 21, ал.1, т. 4 от публикувания за
обсъждане проект на правилник е посочено, че
при идентифициране и оценка на рисковете,
лицата по чл. 4 ЗМИП вземат предвид
информация, събрана в хода на комплексната
проверка на клиента.
„ИЗИПЕЙ” АД

1.2. Предлагаме чл. 17, ал. 4, т. 5 Не приема
от Проекта да отпадне.
предложението
Мотиви: Не откриваме посочения фактор
по т. II, т. 1.4.
в Насоките. В допълнение, установяването на
делови отношения безприсъствено не е забранено
от разпоредбите на ЗМИП или друг европейски
или национален нормативен акт. Посоченият
способ за установяване на делови отношения,
имайки предвид и практиката ни като доставчик
на платежни услуги, се използва от клиентите в
различни случаи, като обичайно се цели
спестяване на време и бързина при предоставяне
на услугите. В този смисъл, би било трудно да се
установи при кои ситуации и в кои случаи е
налице
„стремеж
към
дистанционно

Рисковият фактор е свързан не единствено с
дистанционното установяване на делово
взаимоотношение
или
дистанционно
извършавне на сделка или операция, а до
случаи, в които за дистанното извършване на
подобни действия няма основателна причина.
Лицата по чл. 4 ЗМИП могат да преценят каква
е относителната тежест на този фактор при
преценката си за вида на мерките за комплексна
проверка, които ще прилагат.
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установяване на деловото взаимоотношение или
дистанционно извършване на сделки или
операции, когато няма основателна причина за
същото;". Имайки предвид изложеното по-горе,
установяване на отношения по посочения начин
по презумпция не би следвало да се разглежда
като необичайно или с липсващи основателни
причини поведение на клиента или неговия
действителен собственик. В тази връзка
залагането на задължение за отчитане на подобен
фактор на практика би било трудно или
невъзможно за изпълнение, доколкото остава
неясно на какви обективни критерии би се
основавала преценката на задължения субект за
идентифициране на риск, свързан с клиент,
установяващ
отношения
или
извършващ
случайни сделки или операции дистанционно.
Всички останали фактори, визирани в
разпоредбата на чл. 17, ал.4 от Проекта, са
достатъчна гаранция за правилна преценка на
задължените лица, поради което не считаме, че
отпадането на посочения фактор би се отразило
негативно на ефективното прилагане на
заложените в чл. 17, ал. 4 изисквания.

„ИЗИПЕЙ” АД

1.5. В текстовете на чл. 18, ал. 6 т.
1 и 2 от Проекта предлагаме да се допълнят
текстовете на т. 1 и 2, като се посочи че
информацията се извлича от „медиите или други
надеждни и достоверни публични източници.
Мотиви:
Предложената
добавка
съответства на посоченото в Насоките /напр. т.
16, предл. 5/, като ще допринесе за правилното
ориентиране на задължените субекти в

Приема
предложението
по т. II, т. 1.5.
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критериите, на които следва да отговарят
източниците на информация (в случай че същите
не са медии), които следва да се вземат предвид
при отчитане на рисковия фактор.

„ИЗИПЕЙ” АД

По чл. 22-33 от Проекта - "Опростена и Не приема
разширена комплексна проверка":
предложението
2.1. Предлагаме текстовете от по т. II, т. 2. 1.
Проекта, засягащи опростената комплексна
проверка да бъдат по-детайлно разписани, като
се следват изискванията и препоръките от
Насоките или да се включи текст, който изрично
да препраща към Насоките в тази им част - т. 44
до 48 включително.
Мотиви: Съгласно заложеното в чл. 25,
ал. 3, т. 7 от ЗМИП опростената комплексна
проверка, освен посочените в т. 1-6, ал. 3 на чл.
25 мерки, включва и други мерки, основани на
риска, посочени в Насоките и по ред, определен с
правилника за прилагане на закона. Точки от 44
до 48 от Насоките съдържат подробни текстове в
тази посока. За задължените субекти би било
полезно, ако се разпишат по-подробно
изискванията и реда за прилагане на мерки за
опростена комплексна проверка, в съответствие с
Насоките.
В допълнение предлагаме уведомлението
по чл. 22, ал. 1 от проекта също да е по изготвен
от дирекция „Финансово Разузнаване" образец, за
да съответства в пълна степен на изискванията на
чл. 22, ал. 2 от Проекта и чл. 26 от ЗМИП.

По т. II, т. 2, 1:
Цитиранта в мотивите към предложените
разпоредба на чл. 25, ал. 3, т. 7 от ЗМИП
гарантира гъвкав подход при прилагането на
мерки за опростената комплексна проверка.
Преписване в ППЗМИП на текстовете от
насоките на ЕНО е нецелесъобразно предвид
факта, че последващите промени в тези насоки
ще трябва да се отразяват отново в ППЗМИП
чрез съответните законодателни промени и ще
отнеме време, в което разписаните в ППЗМИП
мерки ще бъдат в непълно съответствие с тези
насоки. Предложеният гъвкав подход гарантира
навременно и по-високо ниво на постигане на
съответствие с насоките. Следва да се отбележи,
че насоките се прилагат само от определни
категории лица по чл. 4. ЗМИП, а не спрямо
всички. Утвърждаването на образец за
уведомлението е ненужно, доколкото целите на
разпоредбата биха могли да бъдат постигнати
чрез формулиране на уведомлението по избран
от лицето по чл. 4 ЗМИП начин, съобразен с
вида, размера и административния и технически
капацитет на отделните задължени лица.
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„ИЗИПЕЙ” АД

2.2.Предлагаме текстът на разпоредбата на чл. 22 Не приема
да се допълни, както следва:
предложението
„Чл.22 (4) Действията за установяване по т. II, т. 2. 2.
наличието на обстоятелствата, обуславящи
прилагането на мерки за опростена комплексна
проверка по глава втора, раздел III ЗМИП, се
документират чрез включване на кратко
описание в уведомлението по ал. 1. Събраните
данни, документи и информация се съхраняват
по реда на глава трета, раздел I ЗМИП. "
Мотиви: Допълнението предлага да се
внесе яснота относно това какви точно са в
случая
конкретните
задължения
за
документиране, възложени с изискването на чл.
22, ал. 2 от Проекта. Категориите клиенти,
продукти и услуги с по-нисък риск, при които ще
се прилагат мерки за опростена комплексна
проверка, ще бъдат включени и следва да са част
от оценката на риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП. В
този
смисъл
предприетите
действия
и
установеното
наличие
на
обстоятелства,
обуславящи прилагането на мерки за опростена
комплексна проверка ще са част от оценката на
риска. От друга страна - същите ще бъдат
описани и в изпратеното на дирекция
„Финансово разузнаване" на Държавна агенция
„Национална сигурност" уведомление по чл. 22,
ал. 1 от Проекта във връзка с чл. 26, т. 8 от
ЗМИП. В този смисъл би следвало да се приеме,

По т. II, т. 2.2:
Предложената редакция влиза в известно
противоречие с изискванията за документиране
залегнали в ЗМИП и проекта на правилник, тъй
като ограничава действията по документиране
до включване на кратко описание в
уведомлението по чл. 22, ал. 1 от публикувания
за обсъждане проект на правлиник. При
предложената реакция е налице дори известно
противоречие между първото и второто
изречение на чл. 22, ал. 4.
Уведомителният режим е коментиран по-горе
във връзка с предложение
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че с изпълнение на горните действия
задълженият субект е изпълнил изискването на
чл. 22, ал. 4 за документиране на действията си. В
случай, че се има предвид друго, молим в
разпоредбата да се внесе уточнение кои действия
подлежат на документиране, по какъв ред и от
какъв друг документ следва да са част.

„ИЗИПЕЙ” АД

2.3. По чл. 24 от Проекта: Предлагаме да се Не приема
внесе уточнение, че се прилагат поне два от предложението
способите по чл. 42, ал. 2 от ЗМИП, когато по т. II, т. 2. 3.
това е обективно възможно.
Мотиви: Съгласно изискването на чл. 42
от ЗМИП
(1) Въз основа на оценката на риска по глава
седма лицата по чл. 4 разработват ефективни
вътрешни системи, които да им позволят да
установят
дали
потенциален
клиент,
съществуващ
клиент
или
действителен
собственик на клиент - юридическо лице или
друго правно образувание, е лице по чл. 36.
(2) Вътрешните системи по ал. 1 могат да се
основават на един или повече от следните
източници на информация:
1. информация, получена чрез прилагане на
мерките за разширена комплексна проверка;
2. писмена декларация, изискана от клиента, с
цел установяване дали лицето попада в някоя от
категориите по чл. 36;
3. информация, получена чрез използването на
вътрешни или външни бази от данни.".
В Проекта на правилник са предвидени
повече и по-тежки изисквания, относно начина,

По т. II, т. 2.3.
Предложената редакция би довела до
прилагане на сходен режим в случаите по чл. 24,
ал. 1 от публикувания за обществено обсъждане
проект на ППЗМИП и в случаите, които не
попадат в хипотезите по тази разпоредба, което
би било нецелесъобразно. Вж. и бележките по
предложение по т. 2 от становището на АББ.
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по който се установява дали потенциален клиент
е лице по чл. 36 от ЗМИП, отколкото в закона, за
конкретно визирани хипотези в т. 1 - 5 на ал. 1 на
чл. 24 в Проекта.
В посочените в закона хипотези, особено
когато клиентът е от трета държава, е отчетено
обстоятелството, че би било трудно или
невъзможно да се приложат два от способите по
чл. 42, ал. 2 от ЗМИП, доколкото е взето предвид,
че:
- не би била налице възможност за достъп до
публична информация (по смисъла на чл. 42,
ал.2, т. 3 от ЗМИП), която да послужи на
задълженото лице за установяване дали клиентът
е лице по чл. 36 от ЗМИП.
- преди установяване на делови отношения с
клиент или при случайни сделки и операции,
когато клиентът е от трета държава, и в случай че
същият е попълнил декларация, че не попада в
кръга от лица по чл. 36, мерките за разширена
комплексна проверка може и да не бъдат
приложими (при липса на други фактори и
условия, които водят до прилагането им на друго
основание); в този смисъл няма да е налице
възможност да се приложи и чл. 42, ал. 2, т. 1.
В тази връзка, при определени случаи,
следва да е допустимо единственият начин за
установяване дали клиент е лице по чл. 36 от
ЗМИП да остане попълването на декларация по
чл. 41, ал. 2, т. 2. Посоченото съответства и на
заложеното в самия чл. 42 от закона, който
допуска прилагане на един от способите, а не на
поне два едновременно.

30

„ИЗИПЕЙ” АД

2.4. По чл. 27 от Проекта:
Посочените случаи на преразглеждане при
всички положения ще влязат систематически в
актуализацията и преразглеждането на оценката
на риска по реда на чл. 98, ал. 6 във връзка с чл.
60, ал. 5 от Проекта. Предлагаме в тази връзка в
посочения член да се направи и препратка към
чл. 98 от ЗМИП и/или чл. 60, ал. 5 от Проекта.
Мотиви: Проследяване на изтичането на
12 месечния срок по чл. 37, ал. 1 от ЗМИП за
всяко конкретно делово взаимоотношение би
било трудно. По повод извършване на
актуализацията на оценката на риска по чл. 98,
ал. 6 могат да бъдат приложени и изискванията
на чл. 27 от Проекта.

Не приема
предложението
по т. II, т. 2. 4.

По т. II, т. 2.4:
Изискването за актуализация е по повод
оценката на риска от конкретното делово
взаимоотношение. Аналогията с чл. 98 и чл. 60,
ал. 5 ЗМИП е неточна.

„ИЗИПЕЙ” АД

3. По чл. 34 и чл. 35 от Проекта - Не приема
„Особени правила по отношение на електронните предложението
пари":
по т. II, т. 3.1.
3.1. Предлагаме
последното
изречение на чл. 34, ал. 1 да отпадне.
Мотиви: Налице е повторение с
посоченото в ал. 3 на чл. 34 от Проекта.

По т. II, т.3.1:
Референцията в разпоредба на чл. 34, ал. 1 от
публикувания проект на правилник е към вида
мерки, а в ал. 3 – в широк смисъл. Изрично
посочване, че прилаганите в тези случаи мерки
се определят в насоките на ЕНО внася яснота и
правна
сигурност,
като
същевременно
съответства на разпоредбата на чл. 24, ал. 5
ЗМИП, които предвиждат прилагане на мерки
съгласно тези насоки.

Не приема
3.2. Предлагаме разпоредбата на предложението
по т. II, т. 3.2.
чл. 35, ал. 1 да се измени както следва:
„Чл. 35 (1) За цедите на чл. 34 издателите

По т. II, т. 3.2:
Предложената
редакция
реферира
към
функционалности, които са по-характени за
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софтуерни продукти, докато чл. 35, ал. 1 от
публикувания проект на правилник не прави
такава рефенция, т.е. системите за наблюдение
могат да включват и други мерки. Посочените в
т.1-3 от ал. 1 на чл. 35 възможности на
системите следва да се прилагат кумулативно,
тъй като адресират различни потенциални
рискове. Ще бъдат добавени думите „за
наблюдение” след думите „вътрешни системи”.

на електронни пари и техните представители
въвеждат и прилагат вътрешни системи за
наблюдение, които включват една или
няколко от следните функционалности:...."
Мотиви: Съгласно посоченото в т. 124 от
Насоките тези системи са представени като
примери за видове системи за наблюдение, които
могат да бъдат въведени от задължените лица. В
този смисъл считаме, че би било достатъчно
вътрешната система да разполага с поне една от
функционалностите, посочени в чл. 35 от
Проекта и т. 124 от Насоките, а не с всички
функционалности наведнъж.

„ИЗИПЕЙ” АД

4.По чл. 37 от Проекта: Предлагаме ал. 4, 5 и 6
от текста на отпаднат.
Мотиви: Съгласно посоченото в чл. 59,
ал. 1 от ЗМИП се извършва посредством един от
способите, посочени в т. 1-3, от тази алинея като
за физическото лице се събират данните по чл.
53, ал. 2 от ЗМИП. При формулиране на начина,
по който се извършва идентификацията на
физическо лице-действителен собственик в
закона, не е налице препратка към разпоредбата
на чл. 53, ал. 1 от ЗМИП, като не се предвижда
възможност за препратка към Правилника.

Приема
частичнопредло
жението по т. II,
т. 4.

По т. II, т. 4:
Алинеи 4-6 от чл. 37 се заличават като се
формулира нов член в раздел V от същата глава,
както следва
Чл. .... (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП могат да не
събират копия от официалните документи за
самоличност
на
представителите,
пълномощниците и на другите физически лица,
които подлежат на идентифициране във връзка с
идентификацията на клиент – юридическо лице
или друго правно образувание, когато:
1. са изпълнени условията по чл. 26 ЗМИП; и
2. са събрани необходимите данни за
физическите лица съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1
ЗМИП и събраните данни са проверени по реда
на чл. 55 от ЗМИП.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на чл.
27-31 ЗМИП, при наличие на условията по чл.
26 ЗМИП.
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(3) Независимо от прилагането на ал. 1
лицата по чл. 4 ЗМИП изпълняват и останалите
си задължения по ЗМИП във връзка с
идентифицирането на физическо лице.
„ИЗИПЕЙ” АД

5.По чл. 38 от Проекта: Предлагаме Не приема
нотариалната заверка на подписа да отпадне.
предложението
Би могло да се създаде ал. 2 със следното
по т. II, т. 5.
съдържание:
„(2) В случаите по чл. 63, ал. 4, т. 3 от
ЗМИП при заявяване на вписването на
обстоятелства в Търговски регистър и регистър
на юридическите лица с нестопанска цел, заедно
с декларацията по ал. 1 се предоставя и
нотариално заверено съгласие на физическото
лице за контакт по образец, приложение Nq ....
към настоящите Правила."
Мотиви: Считаме, че въвеждането на
изискване за нотариална заверка на подписите на
представляващите юридическото лице, чийто
действителни собственици подлежат на вписване
не е необходимо.
Всеки законен представител, вписан в
ТРРЮЛНЦ по партидата на съответното
юридическо лице предоставя нотариално заверен
образец от подписа си, който е наличен по делото
на юридическото лице.
В Търговски закон и Закон за
юридическите лица с нестопанска цел не са
налице други случаи на нотариална заверка на
подписа на вписван в ТРРЮЛНЦ законен
представител. При всякакви видове вписвания на
промени по партидата на дружество/юридическо
лице с нестопанска цел законния представител

По т. II, т. 5:
Изискването за нотариално заверено съгласие на
физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3
ЗМИП вече е формулирано в чл. 63, ал. 4, т. 3
ЗМИП и не е необходимо да се повтаря в
ППЗМИП.
Следва да се отбележи, че посочената в чл. 38 от
проекта на правилник нотариална заверка на
подписа е различна от нотариалната заверка на
съгласието.
Текстът
е
съгласуван
с
компетентната за вписването инситуция.
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подписва различни документи, в това число и
необходимите по ЗТРРЮЛНЦ декларации, без да
се изисква нотариална заверка на подписа му.
Нотариалната заверка като изискване е
въведена в разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 3 от
ЗМИП само по отношение на физическо лице за
контакт, пребиваващо на територията на
Република България, когато по партидата на
лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1
не са вписани данни за постоянно пребиваващ на
територията на Република България законен
представител. В този смисъл предлагаме да се
създаде ал. 2, която да въвежда нотариална
заверка на подпис само за тези частни случаи.

„ИЗИПЕЙ” АД

6.По чл. 40 от Проекта:
Предлагаме в текста да се уточни в кои
случаи се приема, че трето лице се явява
приносител на документ за извършване на
операцията или сделката, както и какви биха
могли да бъдат тези документи.
Мотиви: Изясняване на случаите, в които
от задължения субект се изисква идентификация
и проверка на идентификацията на трето лице приносител на документ. Приносителя на
документи би могъл да бъде пълномощник, но не
във всички случаи.

Не приема
предложението
по т. II, т. 6.

По т. II, т. 6:
Текстът на чл. 40 от проекта на правилник е в
съответствие с чл. 65 ЗМИП. Посочването на
възможните хипотези на приложение на тази
норма не би могло да бъде изчерпателно, поради
разликата в спецификата на дейността на
различните категории задължени лица.

„ИЗИПЕЙ” АД

Приема
7. По чл. 41, ал. 3 и 4 от проекта:
(9) Предлагаме изискването по чл. 41, ал. частично
предложението.
3, т. 3 (2) да отпадне.
(10) Предлагаме изискването по чл. 41, ал.
4, т. 1 да отпадне.
(11) Предлагаме чл. 41, ал. 4, т. 2 да се

По т.ІІ, т. 7:
Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3 и 4:
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
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допълни, както следва:
„2. сравняване на защитни елементи и
тяхното разположение на документите за
самоличност с тези на предварително заложени
във вътрешна база данни с образци;"
(12) Предлагаме чл. 41, ал. 4, т. 4 се
допълни, както следва:
„4. изясняване на причините клиент да
използва услугите на конкретното лице по чл. 4
от ЗМИП. Изискването се прилага за клиентифизически лица, които не са граждани на
държави-членки на Европейския съюз и клиенти
- юридически лица, които не са учредени и
съществуващи, съгласно законодателството на
държава-членка на Европейския съюз.
(13) Предлагаме в чл. 41, ал. 4, т. 5 да се
създаде нова буква „г" със следното съдържание:
„г. друго техническо средство или метод
за надеждна идентификация, в случай че същото
е
одобрено
от
"Дирекция
Финансово
Разузнаване" наДАНС."

Мотиви:
По т. 7.1.: Изискването по чл. 41, ал. 3, т.
3 (2) от Проекта е трудно изпълнимо на практика
от автоматизирана система. Заплахата и
принудата могат да осъществяват и състави на
престъпления от Наказателния кодекс, което е
свързано с противоправно поведение от страна на
трети лица. Дори и при установяване на делови
отношения, с клиент,
който
присъства
физически, в определени случаи би било
невъзможно за задълженото лице да установи
дали върху същия не е упражнена принуда или

мерки, насочени към ограничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат мерки
за осигуряване на възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
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заплаха от страна на трети недобросъвестни
лица. В голяма част от случаите клиентът може и
да не демонстрира с поведението си фактори,
които да бъдат разпознати като съмнителни и
водещи до изводи за упражнена принуда или
заплаха. Още по-трудно изпълнимо е подобно
изискване,
когато
клиентът
установява
отношенията безприсъствено. Автоматизирана
система няма как да констатира и да предотврати
("да не "позволява") осъществяване на състав на
престъпление от трето недобросъвестно лице.
От друга страна, както в ЗМИП, така и
Директива
(ЕС)
2015/849
се
допускат
установяване на отношения с клиент без
неговото присъствие. В членове 41 и 42 от
Проекта са предвидени достатъчно други
изисквания към автоматизираната система и
задължените лица, които да гарантират надеждна
и сигурна идентификация и проверка при
установяване на отношенията, както и че са
събрани всички изискуеми от закона данни и
информация.
По т. 7.2. и т. 7.3.: По отношение на
изискването по чл. 41, ал. 4, т. 1 от Проекта отново считаме, че същото би било много трудно
изпълнимо
от
автоматизирана
система.
Идентифицирането на промяна или повреда в
защитен елемент на документа не е възможно да
бъде надеждно установено с автоматизирани
технически средства, когато документът не се
представя физически и на място. Считаме, че
изискването по т. 2 от ал. 4 на чл. 41 от Проекта
частично припокрива заложеното в т. 1 (с
предложената добавка в текста) и би следвало да
е достатъчно, в комбинация с другите

две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.
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изисквания, заложени в чл. 41 към вътрешната
система.
По т. 7.4. По отношение на изискването
по чл. 41, ал. 4, т. 4 от Проекта:
С оглед заложените в Договора за
функциониране на Европейския съюз принципи и
наличието на Вътрешен пазар (чл. 26 от ДФЕС) и
свобода на установяване и предоставяне на
услуги (чл. 49-55 и чл. 56,- 62 от ДФЕС)
намираме, че изясняването на причините клиент
от друга държава или юрисдикция да ползва
услуги на конкретно лице по чл. 4 от ЗМИП е
прекомерно, в случай че става въпрос за клиенти,
които са установени в държави-членки на ЕС. В
този смисъл не би следвало установяването на
причините да е задължително във всички случаи.
В допълнение, за задължените субекти би
било полезно, ако бъдат предоставени
допълнителни насоки, разяснения и критерии за
това как биха могли да се изясняват причините
клиент от трета държава да използва услугите на
задълженото по чл. 4 от ЗМИП лице, при
използване на автоматизирана вътрешна система,
особено в случаите, при които не се прилага чл.
41, ал. 5 от Проекта.
По. т. 7.5: С оглед непрекъснатото
развитие на технологиите и промените, които
настъпват, както и с цел да не се налагат
допълнителни изменения или допълнения в
Правилника, бихме предложили да бъде
предвидена възможност да се използват и други
способи за идентификация при приемането на
документи без присъствието на клиент, след
одобрение от страна на Дирекция Финансово
разузнаване на ДАНС. Същите биха могли да
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бъдат не по-малко надеждни и по-ефективни и
удобни. Предложението съответства и на
изменението в чл. 13 , параграф 1, буква "а" от
Директива (ЕС) 2015/849, направено с Директива
(ЕС) 2018/843.

„ИЗИПЕЙ” АД

Приема
8. По чл. 42 от Проекта:
Предлагаме да се създаде нова т. 6 със предложението.
следното съдържание:
„6. използване на друг надежден метод, в
случай че същия е одобрен от "Дирекция
Финансово Разузнаване" на ДАНС."
Мотивите се припокриват с изложените в
т. 7 по-горе.

Предлага се следната редакция:
Текстът на чл. 42 от публикувания за
обсъждане проект се заличава и се създава
алинея 7 в чл. 41 със следното съдържание:
„(7) При установяването на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността на
идентификационните данни на клиентите, в
допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
ЗМИП могат да се използват и следните методи:
4. Използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност, провеждане
на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
5. Провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта служител
на лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги;
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Други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 ЗМИП на съответното лице
по чл. 4 ЗМИП и одобрени от дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.”
6.

Предлага се следната редакция на чл. 42:
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни могат
да се извършват и чрез уведомена схема за
електронна идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 на Европейския парламенти и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) или друг признат с нормативен акт
начин за електронна идентификация, или
квалифицирана удостоверителна услуга по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при
условие, че са изпълнени изискванията на
ЗМИП
и
настоящия
правилник
за
идентифициране на клиента и проверка на
идентификацията.
„ИЗИПЕЙ” АД

9. По чл. 47 от Проекта: Предлагаме ал. Приема
от 6 до 10 да отпаднат.
частично
Мотиви:
предложението

По т.II, т. 9:
По т. 9:
Следва да се отбележи, че лицата оп чл. 4
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За разлика от старата правна уредба,
където изрично са посочени праговете за
изясняване на произхода на средствата /чл. 4, ал.
7 по отм. ЗМИП/, в новия ЗМИП е възприет
различен подход, като изясняването произхода на
средствата /в т. ч. и посредством попълване на
декларация/ е включено като част от мярката
комплексната проверка на клиента, в случаите
когато се изисква прилагането на такава. В новия
закон и в Проекта на правилник не са посочени
изрично случаи, при които задължително се
изисква попълването на декларация за произход
на средствата (не става ясно кои са предвидените
от закона случаи по смисъла на чл. 10, т. 4 от
ЗМИП).
Като се вземе предвид посоченото погоре се стига до извода, че за случайните
операции или сделки, също би следвало да се
прилага изискването за събиране на декларация
за произход на средствата. Предвид посоченият в
чл. 11, ал. 1, т 4 от ЗМИП минимален праг от
1000 евро, следва да се отчете и фактът, че
подобни операции съставляват значителен
обем от плащанията, извършвани чрез
финансови институции. Става въпрос за
хиляди операции, които се извършват
ежедневно.
Предложените в текстовете на чл. 47,
алинеи от 6 до 10 уточнения относно произхода
на средствата, които да се попълват в текста на
декларацията по чл. 47 от Проекта във връзка с
чл. 66, ал. 2 от ЗМИП са трудно приложими и ще
представляват необоснована административна

по т.II, т. 9.

ЗМИП имат задължение за изясняване
произхода на средствата, като изясняването на
му чрез декларация не само, че не
задължително, но и се прилага в изрично
посочените в чл. 66, ал. 2 ЗМИП случаи.
В този смисъл, лицата по чл. 4 ЗМИП могат
да изяснят произхода на средствата чрез
прилагането на поне два от способите по чл. 66,
ал. 1 ЗМИП.
По отношение на нискорисковите ситуации,
посочени в мотивите към предложението,
следва да се отбележи, че в чл. 25, т.6 ЗМИП е
предвидено, че възможна мярка за опростена
комплексна проверка е приемането на установен
произхода на средствата на клиента при наличие
на достатъчно косвени индикации за произхода
на средствата. Освен това, т. 7 на същия член от
ЗМИП предвижда и прилагането на други
мерки, основани на риска, посочени в насоките
на Европейските надзорни органи съгласно чл.
17 от Директива (ЕС) 2015/849, при условия и
по ред, определени с правилника за прилагане
на закона. Степента на прилагане на мярката за
изясняване произхода на средствата и
останалите мерки за комплексна проверка на
клиента зависят от оценката на риска.
Уреждането на допълнителни ситуации като
изключение от изясняването на произхода на
средствата в ППЗМИП би било в противоречие
със ЗМИП.
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тежест за задължените лица. Изискването да се
попълва чувствителна и твърде детайла
информация ще предизвика отлив на клиенти и в
крайна сметка търсене на алтернативни способи
за превод на средства от тяхна страна, В много
случаи клиентите няма да имат възможност да
ползват услуги, поради това, че не разполагат с
посочените данни към момента на извършване на
сделка/операция като напр., номера и дати на
фактури по плащания, получени от контрагенти,
година на придобиване на наследство и данни за
наследодател, конкретен период на генериране на
деклариран доход и др. Изискването за
въвеждане на детайлната информация в
декларацията при масово използвани услуги
вероятно ще доведе и до масово попълване на
декларации
с
невярно
съдържание.
В
допълнение, дори в декларацията да бъде
изписана подробно информация, в съответствие с
посоченото в ал. от 6 до 10, остава неясно какъв е
крайният резултат от деклариране на произхода
на средствата по предложения начин, доколкото
в по-голямата част от случаите (особено когато
се касае за случайни сделки или операции и за
лица, които не попадат в обхвата на чл. 36 от
ЗМИП и не са с висок рисков профил или от
високорискова трета държава) не е налице
обективна възможност за задълженото лице да
направи сравнение с достъпен публичен
източник относно истинността и достоверността
на декларираните данни и информация.
Обръщаме внимание, че при случайни сделки и
операции попълването на декларация може да се

По
отношение
на
реквизитите
на
декларацията по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, същите ще
бъдат ограничени в известна степен. Предлага
се редакция на чл. 47 като ал. 3- 10 се заличават,
а изискванията към декларацията ще бъдат
посочени в самия образец по Приложние № 4.
По отношение на бележката, че някои от
договорите не са формални, по отношение на
същите е възможно да се посочат дата и лица, с
които са сключени.
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окаже единственият приложим способ за
изясняване произхода на средствата по смисъла
на чл. 66, ал. 2 от ЗМИП. Част от посочените в
ал. 6 -ал. 10 документи не изискват дори писмена
форма за действителност (например дарение
между роднини по права линия).
В Директива (ЕС) 2018/849 и Насоките не
фигурират подобни изисквания към задължените
субекти при изясняване произхода на средствата.
С оглед всичко изложено по-горе,
предлагаме да се обмисли възможността
декларацията да се попълва с реквизити, както до
настоящия момент.
В допълнение, молим да се обмисли
доколко е възможно и допустимо за случаи на
случайни сделки и операции в хипотезите на чл.
11, ал. 1, т. 4 от ЗМИП, да се прилага
диференциран подход и декларацията да се
попълва само при случаи на съмнителни и високо
рискови клиенти. По принцип използването на
услуга в област с висок риск (например паричен
превод) не би могло да се квалифицира по наше
мнение във всички случаи като абсолютна и
неоспорима предпоставка за наличие на опасност
и заплаха от ИП/ФТ. За случаи, при които
клиентът е с нискорисков профил например е
трудно да се установи от посоченото в закона и
Проекта на Правилник какво би било
съотношението между естеството на услугата (с
висок, среден или нисък риск) от една страна и
клиента (с висок, среден или нисък рисков
профил) от друга страна и как се претеглят
рисковите фактори и се определя нивото на риск
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за конкретната сделка/операция в описаните погоре случаи, за да е ясно за задължения субект
какъв вид комплексна проверка следва да
приложи, включително дали да прилага мярката
по чл. 10, т. 4 във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

„ИЗИПЕЙ” АД

10. По чл. 51, ал. 7 от Проекта: Текста се Приема
предложението.
нуждае от корекция и допълване.
Мотиви: От текста не става ясно кои
хипотези се имат предвид. Каква е разликата
между докладване по смисъла на ал. 7 и
уведомяване в случаите по ал. 1? Посоченият в
текста формат от кого се определя? Вероятно се
има предвид директора на дирекция „Финансово
разузнаване на ДАНС? Молим в текста да се
внесат уточнения, за да са ясни случаите, при
които ал. 6 от същия текст няма да се прилага.

По т. 10:
Думата „докладване” се заменя с „уведомяване”.
Разпоредбата на чл. 51, ал. 7 от проекта на
правилник касае случаите, в които докладването
се извършва чрез използването на софтуерен
продукт и за това има определен формат, както
и в случаите, в които следва да се извърши по
електронен път.

„ИЗИПЕЙ” АД

11. По чл. 52 от Проекта:
Не приема
11.1. Предлагаме текста да отпадне;
предложението
11.2. Алтернативно
предлагаме по т.II, т. 11.1.
текстовете на чл. 52, ал, 1, 5 и 6 да се допълнят,
както следва:
„Чл. 52. (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП
завеждат в специален дневник или осигуряват
по друг начин чрез вътрешните си системи
възможност да се съхранява информация за:"
„(5) В случаите no an. 4 и при използване
на
разработена
вътрешна
система,
функционалните характеристики на електронния
дневник или вътрешната система следва да не
позволяват:"
„(6) В случаите по ал. 4 и при

Предлага се редакция на ал. 4-6 от чл. 52 от
публикувания проект на правилник, както
следва:
„(4) Дневникът по ал. 1 може да се поддържа
и в електронен вид или информацията по ал. 1
може да се съхранява по друг начин чрез
вътрешните системи на лицето по чл. 4 ЗМИП,
ако електронният дневник, съответно начинът
на съхраняване чрез вътрешните системи,
отговарят
на
следните
изисквания
:1.
функционалните
му
характеристики
не
позволяват:
а. промяна на поредността на записаните
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използване
на
вътрешна
система,
функционалните характеристики на електронния
дневник или вътрешната система следва да
позволяват: "

Мотиви:
По т. 11.1: В ЗМИП, в раздел I на глава 4та не е предвидена правна норма, по силата на
която да се създава подобен вид дневник. В този
смисъл не е налице правно основание за
въвеждане на подобно изискване в Правилника.
В чл. 72, ал. 8 от ЗМИП е посочено единствено,
че правилника за прилагане на закона следва да
уточни формата и реда за подаване на
уведомления по чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗМИП.
Уреденият в чл. 52 от Проекта специален
дневник няма отношение към формата и реда за
подаване на уведомления по чл. 72, ал. 1 и 2 от
ЗМИП. Посоченият специален дневник може да
бъде отнесен единствено към раздел I на Глава
трета от ЗМИП "Съхраняване на информация",
където обаче са заложени достатъчно подробни и
изчерпателни изисквания към задължените лица,
поради което не е предвидена и разпоредба,
която да предвижда доразвиването на текстовете
в Правилника.
В тази връзка, считаме, че текста на чл. 52
от Проекта следва да отпадне в цялост.
По т.11.2.: При наличие на разработени
вътрешни автоматизирани системи за следене и
докладване на съмнителни операции и сделки,
считаме че следва да се допусне възможност
задълженото лице да изпълни изискванията на
чл. 52 чрез въведена процедура за докладване на

съобщения или на тяхното съдържание;
б.
неправомерно
унищожаване
и/или
изтриване на записано съобщение;
в. неправомерен достъп, изменение или
разпространение на дневника.
2. функционалните му характеристики
позволяват:
а. удостоверяване на времето на записване на
съобщението с точност до година, дата, час,
минута
и
секунда
с
квалифицирано
удостоверение за време;
б. създаване на историческа справка за
всички движения, свързани с въвеждане на
записи в електронния дневник.”

44

съмнителни операции чрез средствата на
използваната от лицето информационна система,
а не да се изисква във всички случаи създаването
на нарочен дневник в електронна или хартиена
форма.

„ИЗИПЕЙ” АД

12. По чл. 65 от Проекта:
12.1. Предлагаме
изискването
за
попълването и представянето на декларацията по
чл. 65 от Проекта от страна на представителите
на доставчици на платежни услуги да отпадне.
12.2. Алтернативно
предлагаме
да
отпадне ал. 3 на чл. 65.

Мотиви:
По т. 12.1.: Представител на доставчик на
платежни услуги може да бъде лице, което
отговаря на специфични изисквания, заложени в
Закон за платежните услуги и платежните
системи (ЗПУПС). Обръщаме внимание, че
представител по смисъла на този закон има
специфично значение, което е въведено в самия
закон - чл 28, ал. 2 от ЗПУПС. Това не е
обикновен
търговски
представител
в
общоприетия от законодателството смисъл.
Всеки представител следва да отговаря на
изискванията на ЗПУПС и Наредба № 16 на БНБ
от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и
одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи и за изискванията към дейността на
операторите
на
платежни
системи
с
окончателност на сетълмента (Наредба № 16).
Съответствието с изквасванията на Наредба № 16
и ЗПУПС се проверява от БНБ в рамките на
регистърно производство и при представяне на

Не приема
предложението
по т. II, т. 12.1. и
т. 1.2.

По по т. II, т. 12.1. и т. 1.2:
Разпоредбите на чл. 65 имат за цел гарантиране
запознаването на представителите и агентите с
вътрешните правила на лицата, с които са
сключили
договор
за
агентство
или
представителство, удостоверяване на датата на
запознаване с тези вътрешни правила и
уведомяване
на
дирекция
„Финансово
разузнаване” на ДАНС.
Предлага се следната редакция на чл. 65, ал. 3:
„(3) Доставчиците на платежни услуги по
чл. 4, т. 2 ЗМИП и застрахователите и
презастрахователите по чл. 4, т. 5 ЗМИП
уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за представителите или агентите, с които са
сключени договори, както и за датата на
сключване на договорите по ал. 1 и датата на
подписване на декларациите по ал. 2.
Уведомяването се извършва до 15-то число на
месеца, следващ месеца на сключването на
договора със съответния представител или
агент.”
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всички необходими документи за представителя.
В рамките на това регистърно производство пред
БНБ се декларира, че механизмите за вътрешен
контрол, използвани срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма обхващат и
представителя.
БНБ води публичен регистър на всички
представители на доставчици на платежни
услуги, като има правомощия да осъществява
контрол и надзор и върху дейността, която
последните извършват в качеството си на
представители на доставчик на платежни услуги
по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПУПС.
В допълнение „Изипей" АД сключва
договор по образец /представен пред БНБ/ с
всеки свой представител, като към договора са
приложени вътрешните правила по чл. 101 от
ЗМИП и същите са неразделна част от него и
задължително се спазват, като при неизпълнение
се прилагат договорни санкции, в т. ч. и
прекратяване на отношенията.
С оглед посоченото, считаме, че и към
настоящия момент са налице достатъчно
гаранции
на
законодателно
ниво,
че
представителите на доставчици на платежни
услуги са запознати и обвързани със
задължението да спазват вътрешните правила на
доставчика на платежни услуги по чл. 101 от
ЗМИП. Допълнителни декларации и гаранции,
като предвидената в чл. 65 от Проекта не са
необходими.
По т. 12.2.: В случай, че предложението
по т. 12.1 не бъде прието, алтернативно
предлагаме да отпадне изискването всяка
посочена декларация от представител да се
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изпраща на дирекция „Финансово Разузнаване"
на ДАНС. За дружествата с голям брой
представители, ще възникне необходимост от
значителна и непрестанна кореспонденция с
ДАНС относно спазването на изисквания, които
вече са законодателно гарантирани, както е
посочено в т. 12.1 по-горе. Събраните декларации
могат да се съхраняват при доставчика на
платежни услуги, а да бъдат предоставяни на
дирекция „Финансово Разузнаване" само при
изрично отправено искане по реда на ЗМИП.

„ИЗИПЕЙ” АД

13. По параграф 6 от преходните и
заключителни
разпоредби
към
Проекта:
Предлагаме 14-дневния срок да бъде удължен на
поне 3 месеца, както и да се предвиди по- дълъг
срок за преходния период, вместо посоченият в
чл. 65, ал. 3 от ЗМИП.
Мотиви: В случай, че предложенията ни
по т. 12 не бъдат приети, считаме, че сроковете
от 14 дни за изпращането на декларация до
представителите и изпращане на получените
декларации в дирекция „Финансово Разузнаване"
на ДАНС е твърде кратък и неизпълним за
дружества с голям брой представители. В тази
връзка, молим да се обмисли удължаването на
срока за изпращане на декларации до всички
представители, както и срокът за предоставянето
им в ДАНС поне с 3 месеца.

Приема
предложението/
Приема
частично
предложението
по т. II, т. 13.

Предлага се следната редакция на чл. 65, ал. 3:
„(3) Доставчиците на платежни услуги по
чл. 4, т. 2 ЗМИП и застрахователите и
презастрахователите по чл. 4, т. 5 ЗМИП
уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за представителите или агентите, с които са
сключени договори, както и за датата на
сключване на договорите по ал. 1 и датата на
подписване на декларациите по ал. 2.
Уведомяването се извършва до 15-то число на
месеца, следващ месеца на сключването на
договора със съответния представител или
агент.”

Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
посредници

Благодарим
най-сърдечно
за
предоставената възможност да дадем бележки,
коментари и предложения във връзка с проекта за
нов
Правилник
за
прилагане
(ПП
и
„Правилника") на Закона за мерките срещу

Приема частичо
общите бележки.

По общите коменари:
1. Относно създаването на работна група за
обсъждане на текстовете на проекта:
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изпирането на пари (ЗМИП)! Приветстваме
извършената огромна и сериозна по обем работа
по изготвяне на проекта за подзаконов
нормативен акт. Надяваме се, че той ще бъде
точен и надежден ориентир за работа на
инвестиционните
посредници
и
другите
финансови
институции,
опериращи
на
капиталовия пазар - едни от най-регулираните и
прозрачни икономически субекти. Нашият бизнес
се нуждае от такива правила, които ще му
позволяват ефективно да прилага мерки срещу
изпиране на пари, да работи с чисти пари и
добросъвестни
клиенти.
Същевременно,
нормативната
уредба
следва
да
бъде
конструирана по начин, който е пропорционален,
позволява реализация на бизнес плановете на
задължените субекти и не ги лишава от
конкурентни предимства. Оценяваме високо
опита от съвместната работа на професионалните
съсловни организации с държавните институции Министерство на вътрешните работи (МВР),
Държавна агенция „Национална сигурност"
(ДАНС), Народното събрание (НС) и в частност
Комисията за вътрешна сигурност и обществен
ред (КВСОР) на НС при обсъждане проекта на
ЗМИП. Създадоха се условия на най-високо
експертно ниво и се намери оптималното сечение
между
изискванията
на
европейското
законодателство и нуждите на гражданското
общество. По този начин, волята на държавата
отчете в най-голяма степен легитимните интереси
на дружествата от банковия и небанков финансов
сектор, като бяха създадени предпоставки за
съхраняване на тяхната жизнеспособност и
конкурентоспособност, а това е най- добрият

Не се възразява, но такова решение следва да се
вземе по компетентност и в случай, че след
запознаване с нанесените редакции на
текстовете
след
общественото
и
междуведомственото обсъждане на проекта, се
прецени, че е налице такава необходимост.
Относно структурата и подредбата на
проекта на правилник.
2.

Неясен е коментарът относно несъотвествието
със структурата и подредбата на ЗМИП.
Бележката е обща и не съдържа конкретни
предложения за разместване на разпоредбите
и/или съответните глави и/или раздели. При
съставянето на текстовете като цяло е следвана
последователността на предвидените в ЗМИП
препратки към правилника за прилагане на
закона. Противно на изразеното в коментара
притеснение за административна тежест за
задължените лица, е счетено, че този подход би
следвало да улесни четенето и прилагането на
двата акта.
3. По отношение твърдението, че авторите
на проекта на правилник не са достатъчно добре
запознати с естеството и характера на бизнеса
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залог и пример за ефективно законодателство.
Надяваме се на подобен позитивен резултат и
синергия и при работата над проекта на ПП на
ЗМИП.
С
настоящото,
прилагаме
нашите
предложения по текстове от проекта на нов ПП
на ЗМИП, като бихме желали да направим и
някои общи бележки и предложения, свързани
със структурата на Правилника и общата рамка
на дейността на задължените субекти по чл. 4 от
ЗМИП. По мнение на членовете на асоциацията,
ползотворен ефект би имало създаването на
работна група за обсъждане на предложения
проект на Правилник, предвид всеобхватния му
характер и значимост за дейността на
задължените лица. Практиката сочи, че
съвместната работа повишава качеството на
правната уредба, отчитат се в по-голяма степен
използваните способи и нормите се прецизират в
детайли. Струва си да се отбележи, че
структурата на проекта на ППЗМИП не
кореспондира със структурата на приетия вече и
влязъл в сила ЗМИП. Подредбата на главите и
разделите е напълно различна и не следва
логиката на закона, което създава объркване
както в четенето на Правилника, така и по
отношение на прилагането му. Вместо създаване
на административна тежест по отношение
първоначалната идентификация на клиента,
препоръките на международните организации
акцентират върху адекватен текущ контрол от
страна на задължените субекти, основан на риска
от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм. Прави впечатление и факта, че
авторите на проекта на Правилник за

на някои от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица,
както и посочената необходимост да се отчетат
особеностите и нуждите на попадащите в
обхвата на нормативната уредба по-малки
задължени субекти, както и да се осигури
третиране,
което
да
е
целесъобразно,
пропорционално и да отговаря на техните
специфични потребности, и естеството на
тяхната стопанска дейност:
Въпреки че коментарът е общ и не посочва в
какво точно се изразява недостатъчното
познаване на дейността на лицата по чл. 4
ЗМИП и кои точно категории се имат предвид, е
редно да се посочи, че при обсъждането на
ЗМИП неколкократно бяха обсъждани въпроси,
свързани с различния характер на дейността на
различните категории задължени лица, както и
различните технически, административни и
други ресурси, с които същите разполагат. В
тази връзка, многократно беше отбелязвано, че
не е възможно в нормативен акт да бъдат
уредени всички възможни ситуации, които биха
възникнали в практиката. Разпоредбите на
ЗМИП и, доколкото проектът на ППЗМИП
доурежда част от регламентираните в закона
въпроси, имат типичната за правните норми цел
да въведат общи правила, приложими към
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приложението на ЗМИП не са достатъчно добре
запознати с естеството и характера на бизнеса на
някои от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица.
При изготвяне на окончателния вариант на
Правилника следва максимално да се отчетат
особеностите и нуждите на попадащите в обхвата
на нормативната уредба по-малки задължени
субекти, както и да се осигури третиране, което
да е целесъобразно, пропорционално и да
отговаря на техните специфични потребности, и
естеството на тяхната стопанска дейност, както е
указано и в т. 27 от Преамбюла на Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета 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/Е0 на Европейския
парламент и на Съвета и на Директива
2006/70/Е0 на Комисията („Директивата").
Особено внимание следва да се обърне на
текстовете,
уреждащи
извършването
на
идентификация при сключване на договори чрез
пълномощник и чрез електронни изявления, за да
не бъдат на практика абсолютно елиминирани
като способ за установяване на отношения.
Необходимо е да се отчетат тенденциите и
развитието на технологиите, за да не бъдат
поставени българските финансови институции в
невъзможност да предлагат дистанционно
услугите си, за разлика от европейските им
конкуренти.
Равнопоставеността
между
българските
финансови
институции
и
европейските инвестиционни посредници е от

различни ситуации, и от друга страна – да
разпишат
механизми,
които
позволяват
гъвкавост при прилагането на мерките. Такъв
пример са вътрешните правила по чл. 101
ЗМИП, различните видове вътрешни правила,
възможността задължените лица сами да ги
съставят и да ги предоставят за утвърждаване на
САД ФР – ДАНС. Друг пример е възможността
за прилагане на различни мерки за комплексна
проверка на клиента според оценките на риска,
включително оценката по чл. 98, съобразяване
на степента и обема на същите с нивото на
установения риск, и пр. Описаният подход има
за цел да даде възможност на лицата по чл. 4
ЗМИП да прилагат приложими към техния вид
дейност, размер, администартивна и техническа
обезпеченост вътрешни правила за прилагане на
мерките по ЗМИП и ЗМФТ, включително
критериите за разпознаване на съмнителните
сделки и операции. Същевременно, по
отношение на по-малките задължени субекти, е
предвидена възможност за прилагане на
разработени от самите тях правила или
прилагане на примерни вътрешни правила,
разработени от САД ФР - ДАНС. По отношение
на
категориите,
които
имат
съсловни
организации е предвидено разработването на
такива от същите. Могат да бъдат посочени и
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изключително значение. Следва да се обърне
внимание на действащия механизъм за
нотифициране при свободно предоставяне на
услуги и продукти, съгласно специализираното
законодателство във финансовия сектор. На
територията на Република България действат
повече от 1000 дружества, регистрирани в
държави - членки на ЕС, които предоставят
инвестиционни услуги и дейности въз основа на
нотификации,
изпратени
в
националния
компетентен орган (Комисията за финансов

надзор). Същите дружества са задължени лица по
Директива (ЕС) 2015/849, но същевременно
националните им законодателства не предвиждат
рестрикциите,
залегнали
в
българското.
Намираме за абсолютно необходимо да се запази
конкурентната среда и възможността български
дружества да извършват търговска дейност при
условия на равнопоставеност. Финансовите
институции са силно регулирани както на
европейско ниво, така и по силата на национално
законодателство и ненужното ограничаване на
дейността на българските инвестиционни
посредници ще има изключително негативен
ефект
върху
икономическите
резултати,
реализиран оборот, брой клиенти и като цяло
дейността по специалния предмет на дейност на
тези дружества. Установената към момента
практика на територията на ЕС позволява
встъпване в делови отношения дистанционно,
при прилагане на необходимите мерки и
действия за идентификация, и верификация на
получени данни и събраната информация.
Служителите,
пряко
ангажирани
с
идентификация, са обучени да прилагат
съответните мерки, а системите и вътрешната

много други примери. Предложеният проект на
правилник само доразвива част от разпоредбите
на ЗМИП и не разписва правила, които да
противоречат на правни норми, за прилагането
на които следва да бъде приет. Не е редно да се
очаква от ППЗМИП и да предвижда изключения
от правила, установени с разпоредбите на
ЗМИП.
Въпреки че първоначалният проект на текстове
на ППЗМИП е подготвен от експерти от ДАНС,
която има основна компетентност по отношение
на ЗМИП, преди публикуване на проекта за
обществено обсъждане са предприети действия
за съгласуване на текстовете с МВР, предвид
споделеното съпредседателство на работната
група, подготвила проекта на ЗМИП, Агенция
по вписванията, предвид компетнетността й по
отношение на част от въпрсите, свързани с
уредбата на въпросите, свързани с данните за
действителните собственици на юридическите
лица и други правни образувания, както и
основните надзорни органи съгласно ЗМИП Българска народна банка, Комисията за
финансов надзор, Държавна комисия по хазарта,
Националната агенция за приходите.
Получените
коментари
на
посочените
институции са взети предвид и са отразени в
редакция на текстовете, с изключение на тези,
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организация на инвестиционните посредници са
приведени в съответствие с тази практика.
Драстичната
промяна,
която
предвижда
Правилника
ще
доведе
до
абсолютна
невъзможност българските посредници да
прилагат дистанционния способ за установяване
на делови отношения. От друга страна този
евентуален вакуум ще бъде запълнен от
инвестиционните посредници от други държавичленки, които предоставят услугите и продуктите
си свободно на територията на Република
България, тъй като те изпълняват изискванията
на националното законодателство (съобразно
държавата, в която е учредено конкретното
дружество и е получен лиценз за извършване на
инвестиционна дейност) в сферата на превенция
срещу изпирането на пари и финансиране на
тероризъм. Ето защо, дори Правилникът да не
претърпи изменение целеният ефект няма да бъде
достигнат, тъй като капиталите ще се пренасочат
към чуждестранни дружества, прилагащи
целесъобразни и пропорционални мерки за
превенция, а българските дружества ще
претърпят неоправдано голяма административна
тежест и търговският им оборот драстично ще се
свие. Струва си да бъде отбелязано, че във
Формуляра за частична предварителна оценка на
въздействието на Правилника не са отчетени по
никакъв начин разходите, които ще възникнат за
задължените лица, като дори е посочено че няма
да има никакъв ефект върху микро-, малките и
средните предприятия. Категорично не бихме се
съгласим с тази теза.
Необходимо е да се прецени в каква
степен и в какви съотношения текстове относно

които са получени с немалко закъснение, но са
адресирани чрез предприемане на редакции след
поучаването им в рамките на междуведомствено
съгласуване на проекта на нормативен акт по
ред на УПМСНА.
4.
По отношение общия коментар за
текстовете,
уреждащи
извършването
на
идентификация при сключване на договори чрез
пълномощник и чрез електронни изявления:
Проектът няма за цел те да бъдат на практика
абсолютно елиминирани като способ за
установяване на делови взаимоотношения, а да
бъдат разписани правила за същото. Предвид
получените предложения за редакция на
същите, те ще бъдат редактирани, както е
посочено в други части от таблицата.
5.
По отношение на бележката за оценката
на въздействието:
ППЗМИП
само
доурежда
въпроси,
регламентирани в ЗМИП. Основните задъжения
възникват по силата на законовата норма, което
е и отразено във формуляра за частичната
предварителна оценка на въздействието на
проекта на ППЗМИП.
6.
По отношение на поставения въпрос за
необходимата степен и в какви съотношения
текстове относно рисковите фактори от
Съвместни насоки на Европейските надзорни
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рисковите фактори от Съвместни насоки на
Европейските надзорни органи („Насоките")
следва директно да се възпроизвеждат в
Правилника, както и понякога избирателния
подход при такова отразяване. Предвид факта, че
не произтичат пряко от съгласуваната чрез
регламенти и директиви воля на държавитечленки на Европейския съюз, Насоките следва да
бъдат използвани по-скоро за тълкуване и
изясняване на разпоредбите на ЗМИП и
Директивата,
както
и
за
изясняване
съдържанието
на
по-общо
формулирани
постановки, а не да бъдат въздигани в скрепени
със санкции правни разпоредби.
В настоящото изложение са визирани
разпоредби, които ако не претърпят адекватна
редакция, ще ограничат и лишат българските
дружества от възможността да предоставят
услуги дистанционно по начин, който всички
европейски конкуренти в сферата използват.
В
допълнително
приложение
към
настоящото писмо се съдържат всички останали
коментари и предложения по проекта на
Правилника.

органи следва директно да се възпроизвеждат в
ППЗМИП и по отношение на избирателния
подход при такова отразяване:
В различни разпоредби на ЗМИП и ППЗМИП е
посочено, че лицата по лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и
8 – 11 ЗМИП прилагат насоките на ЕНО. Това
прави ненужно дословното преписване на
същите
в
правилника.
Същото
е
нецелесъобразно и с оглед вероятността от
актуализация на същите.
От друга страна, именно по-малките задължени
лица, споменати по-горе в предоставените
бележки по проекта, не разполагат с подобни
насоки и примерно разписани рискови фактори
и мерки за ограничаване и управлението на
рисковете. Това е една от причините в част от
разпоредбите на чл. 17-20 от проекта на
правилник да се разпишат примерни рискови
фактори, които могат да се вземат предвид.
Същевременно, режимът е гъвкав. Не е
ограничена възможността за лицата по чл. 4, т. 1
– 6 и 8 – 11 ЗМИП да прилагат насоките на
ЕНО. Не е категорично посочено и кои рискови
фактори са с по-голяма относителна тежест.
Това разписване на рискови фактори има за цел
да даде насоки, като очертае основните
категории рискови фактори, като същевремнно
не изброява отделните такива императивно и
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Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
посредници

I КОМЕНТАР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ.
17 И ЧЛ. 20
Предлагаме да отпадне чл. 17, ал. 4, т. 5:
„5. стремеж към дистанционно устоповявано
на
деловото
взаимоотношение
или
дистанционно извършвано иа сделки или
операции, когато няма основателна причина за
същото;"
Мотиви: В Насоките липсва описание на
подобен рисков фактор. Това е формалната
постановка на въпроса. При условията на единен
общ пазар в рамките на ЕС и тенденцията за
глобализация на икономическите процеси в
световен
мащаб,
предполагащо
огромни
количества транегранични сделки, съчетано с
използването
на
новите
технологии,
дистанционното
установяване
на
делови
отношения се превръща в основна норма на
поведение и стремежът към дистанционно
сключване на сделки не би следвало да се
разглежда като особен рисков фактор.

За разлика от четвъртата Директива
относно предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпирането на
пари в новата пета Директива (ЕС) 2018/843 на
Европейския
парламент
и
по-конкретно
разпоредбата на чл. 13, параграф 1, буква а),

Не приема
предложението.

изчерпателно. Следва да се отбележи, че докато
разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 са императивно
разписани, разпоредбите на чл. 17, ал. 2-4, чл.
18, ал. 2-6, чл. 19, ал. 2-4, чл. 20, ал. 2 съдържат
примерни рискови фактори, което не е
недопустимо в нормативен акт.
Чл. 17, ал. 4, т. 5 и т. 12 съдържат рискови
фактори, изброени примерно. В ППЗМИП не е
посочено, че наличието на тези фактори
задължително води до установяване на по-висок
риск от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм. Лицата по чл. 4 ЗМИП са свободни
да преценят доколко произтичащите в тези
ситуации потенциални рискове не могат да
бъдат ограничени от
използването на
вътрешните системи на задълженото лице,
подготовката и опита на служителите му,
използваните нови продукти и услуги и
механизми за доставка, функционалните
характеристики на ползвантие софтуерни
продукти и пр. Следва да се отбележи и, че за
определени видове дейност е характерно
дистанционното установяване на отношения или
извършване на сделки или операции, докато за
други не. Не стремежът за дистанционно
сключване на сделкиил да се разглежда като
особен рисков фактор, а този стремеж, когато
няма основателна причина за същото.
Предлага се следната редакция на чл. 17, ал. 4, т.
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ролята
на
средствата
за
електронна
идентификация и съответните удостоверителни

5 с цел яснота:

услуги, предвидени в Регламент (EC) N?
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета,

5.стремеж към дистанционно установяване на
деловото взаимоотношение или дистанционно
извършване на сделки или операции, когато
причината за същото не може да се установи с
оглед на информацията на разположение на
лицето по чл. 4 ЗМИП, или не съответства на
наличната информация за клиента;
Предлага се следната редакция на чл. 17, ал. 4, т.
12 с цел яснота:
12. наличие или липса на основателна
причина, клиент, установен в друга държава, да
ползва продукти и услуги при лицето по чл. 4
ЗМИП, която може да се установи с оглед на
информацията на разположение на лицето по чл.
4 ЗМИП;

е изцяло променена и се използват като метод
за надеждна идентификация. Във връзка с

изложеното, следва да се прецизират текстовете
за
повишен
риск
от
дистанционно
идентифициране на клиенти и дистанционно
установяване на делови взаимоотношения, а
именно, че такъв риск не е налице, когато се
използват услугите на схема за електронна
идентификация или удостоверителна услуга,
предоставяна от квалифициран доставчик на
удостоверителни услуги по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета. Във връзка с
дистанционното идентифициране на клиенти и
дистанционното
установяване
на
делови
взаимоотношения може да се направи още едно
предложение,
логическо
следствие
от
предложението по чл. 17, ал. 4, т. 5, а именно да
отпадне т. 12 на чл. 17, ал. 4, която третира
като рисково поведението на клиент, установен
в друга държава и ползващ услугите и
продуктите на лицето по чл. 4 от ЗМИП:

Чл. 17, ал. (4), т.12 наличие на
основателна причина, клиент, устоноосн в-друге
дьржаоа, да ползва продукти и услуги при
лицето по чл. 4 ЗМИП
В допълнение, предлагаме изразът в
чл. 20, ал. 1: „степента, в която деловото
взаимоотношение се установява и сделките и
операциите се извършват неприсъствено" да
отпадне, като се отчетат мотивите към
предложенията по чл. 17, ал. 4, т. 5 и чл. 17, ал. 4,

Член 20 от проекта касае механизмите за
доставка, а степента, в която деловото
взаимоотношение се установява и сделките и
операциите се извършват неприсъствено, е един
от факторите с голямо занчение за същото.
Наличието на това обстоятелство само по себе
си не води до определяне на висок риск. Следва
да се отчетат и останалите рискови фактори и
мерките за ограничаване на произтичащите от
това рискове, както е описано по-подробно погоре.
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т. 12.

Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
посредници

II КОМЕНТАР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Приема
ПО
РАЗПОРЕДБИТЕ.
КДСАЕШИ частично
ДИСТАНЦИОННОТО УСТАНОВЯВАНЕ НА предложението.
ОТНОШЕНИЯ
Предложение по чл. 41, ал. 3 от
Правилника
Съгласно ал. 3 на чл. 41 в т. 3 (в
проекта е повторено два пъти т. 2) се изисква
вътрешни системи на задълженото лице да не
допускат използването на идентификационни
данни и документи за самоличност под заплаха,
принуда или сходни обстоятелства. Нормата е
напълно неприложима, тъй като никоя система
не може да установи какъв точно е характера на
дадени човешки отношения, какви са мотивите
на дадено лице да предприема определени
действия и дали то действа под заплаха или
принуда. Това технически не би могло да се
установи и е логично основание да се предложи
отпадане на нормата.
Необходимо е да отпаднат разпоредбите
на ал. 3 и 4 на чл. 41, тъй като те на практика са
неприложими в условията на кумулация. В
случай че това предложението не бъде възприето,
от изключително значение е визираните норми да
се прецизират, за да постигнат целения резултат
и за да бъде възможно практическото им
приложение. В тази връзка, предлагаме на
вниманието Ви следната редакция:
Чл. 41, ал. (3) Системите по ал. 2 следва в
максимална
степ ен
да
гаранти рат
невъзможно ст да нс позволяват:
1. за предоставяне на неверни идентификационни

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3:
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към ограничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
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данни
от
страна
на
подлежащото
на
идентифициране физическо лице;
2. да се използват използването на чужди
идентификационни данни и документи за
самоличност;
2. 3. предоставяне на идентификационни данни и
документ за самоличност под заплаха, принуда
или други сходни обстоятелства.

Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
посредници

Предложение
Правилника

по

чл.

41,

ал.

4

от Приема

В т. 1 и 2 на ал. 4 на същия чл. 41 се
изисква идентифициране на промени и
сравняване на защитни елементи в документи за
самоличност, което е трудно изпълнимо, предвид
факта че защитните елементи често са много
специфични невинаги са очевидни (например
когато са холографски), а сравнението им
предполага пълно познаване на цялата гама от
защити. Допълнително се изисква залагането на
образци във вътрешна база данни, което невинаги
е възможно. Считаме, че образците могат да
бъдат използвани и без да са имплементирани във
вътрешна система, поради което предлагаме
прецизирана редакция на нормата.
В
контекста
на
дистанционното
установяване
на
отношения
понятието
местоположение, съгласно чл. 41, ал. 4, т. 3, може
да бъде тълкувано многозначно, затова
предлагаме тази разпоредба да бъде привързана с
изпълнението на задължението за установяване
на географски риск в рамките на комплексната
проверка по чл. 16, ал. 2, т. 2.
Считаме, че невинаги е необходимо при

частично
предложението.

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 4:
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
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установяване на делови отношения да се
изясняват причините клиент от друга държава
или юрисдикция да използва услугите на лице в
България, съгласно чл. 41, ал. 4, т. 4. Особено в
случаите, когато се касае за услуги, за които
обичайно в практиката е присъщ дистанционният
характер на установяване на отношения, а в
последствие предоставяне и на самите услуги
(напр. предоставяне на условия за търговия с
финансови инструменти посредством електронни
системи за търговия). Въз основа на прилагането
на нормите за свобода на предлагането на услуги,
практиката на ЕС е да се насърчава
конкуренцията и свободния достъп на граждани
от ЕС до всички доставчици на дадена услуга,
предоставящи я въз основа на т.нар. европейски
паспорт. Наред с изложеното до тук, следва да се
отчете и основен европейски принцип, а именно
свободата на движение на хора, капитали и стоки
на територията на ЕС. В случаите, когато едно
лице от друга държава желае да използва услуги
във финансовата сфера в друга юрисдикция, а
именно търговия с финансови инструменти, това
е поради по-добри условия на спред, ниски
комисиони, достъп до търговия на български
капиталов пазар (БФБ) и др.
Ограниченията
по
отношение
документите при идентификацията на клиента, в
точка 5 на чл. 41, ал. 4 от които трябва да са

две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условия, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.

изпълнени поне две, на практика ни лишават от
възможност да сключваме договори по този ред,

поради следните причини:
- Твърде малко държави в света имат
издадени
документи
за
самоличност
с
биометрични данни. В Европейски съюз
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документи с биометрични данни - снимка и
пръстови отпечатъци (поне два), ще бъдат
въведени до 5 години, а в България такива се
предвижда да започне да бъдат издавани от
началото на 2020 г. Към момента считаме
изискването по буква „б" за неприложимо на
практика;

- Изискването за квалифициран
електронен подпис е свързано с издаването и
поддържането на такъв подпис от доставчик на
удостоверителната услуга и заплащане на
съответните такси към него. Отделно от това, по
отношение на квалифицираните електронни
подписи, издадени от небългарски доставчик на
удостоверителни
услуги,
българските
инвестиционни посредници нямат възможност да
направят проверка в публичния регистър на
доставчика, а и не винаги има такъв, което
изключително много затруднява приложението в
практиката на квалифицирани електронни
подписи, издадени от небългарски доставчици.
С оглед гореизложеното, предлагаме на
вниманието Ви следната редакция чл. 41, ал. 4:
Чл. 41 ал. (4) системите по ал. 2 следва да
позволяват:
1. идентифициране на промени или повреди
на основни защитни елементи и на
разположението им в на различни елементи
на документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна в
достъпни базаи данни с образци;
3. установяване
местоположението
на
подлежащото на идентифициране лице с
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оглед съби ран е на д анни з а из пълнение
на задължениет о по чл. 16, ал. 2, т . 2;
4. изясняване на причините клиент от друга
т рет а държава или юрисдикция да използва
услугите на конкретното лице по чл. 4
ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите
документи
при
идентификацията чрез прилагане на поне
едно две от следните изисквания :
а. приемане само на официални документи
за самоличност, съдържащи защитни елементи
като се изпо лзва електронен подпис;
б. приемане -само на официални документи
за самоличност, съдържащи биометрични данни;
б. изискване
за
използване
на
квалифициран електронен подпис.
При дистанционно установяване на
отношения с клиент бихме искали да
разграничим употребата на различните видове
електронни подписи като отчетем техническите
различия и особености при използването на
обикновен и квалифициран електронен подпис,
както и правната им стойност. Във връзка с
правната сила на електронните подписи
действащата нормативна уредба е определена по
следния начин:
В Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета, който
постановява:
Понятието „титуляр на електронен
подпис" и видовете електронни подписи са
дефинирани в чл. 3, т. 9, 10, 11 и 12 от Регламент
(ЕС) № 910/2014:
9
„титуляр на електронен подпис"
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означава физическо лице, което създава
електронен подпис;
10
„електронен подпис" означава данни в
електронна форма, които се добавят към други
данни в електронна форма или са логически
свързани с тях, и които титулярят на електронния
подпис използва, за да се подписва;
11
„усъвършенстван електронен подпис"
означава електронен подпис, който отговаря на
изискванията, посочени в член 26;
12
„квалифициран електронен подпис"
означава усъвършенстван електронен подпис,
който е създаден от устройство за създаване на
квалифициран електронен подпис и се основава
на квалифицирано удостоверение за електронни
подписи;
Преамбюлът на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета - т. 49,
постановява:
„(49) С настоящия регламент следва да се
установи принципът, че правната сила на
електронен подпис не може да бъде
оспорена на основанието, че той е в
електронна форма или че не отговоря на
изискванията
за
квалифицирания
електронен подпис. Правната сила на
електронните подписи обаче се определя
от националното право, с изключение на
включените в настоящия регламент
изисквания квалифицираният електронен
подпис да има същата правна сила като
саморъчния подпис."
В чл. 25 от Регламент (EC) N? 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета е определена
правната им сила:
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Правна сила на електронните подписи
1. Правната сила и допустимостта на
електронния подпис като доказателство
при съдебни производства не могат да
бъда
оспорени
единствено
на
основанието, че той е в електронна форма
или че не отговоря на изискванията за
квалифицирани електронни подписи.
2. Правната сила на квалифицирания
електронен подпис е равностойна на тази
на саморъчния подпис.
3. Квалифицираният
електронен
подпис, основан на квалифицирано
удостоверение, издадено в една държава
членка, се признава за квалифициран
електронен подпис във всички други
държави членки.
Действащият Закон за електронните документи и
електронните удостоверителни услуги гласи:
Чл. 13. (1) Електронен подпис е
електронен подпис по смисъла на чл. 3. т.
10 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Усъвършенстван електронен подпис е
електронен подпис по смисъла на чл. 3. т.
11 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) Квалифициран електронен подпис е
електронен подпис по смисъла на чл. 3. т.
12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(4) Правната сила на електронния подпис
и на усъвършенствания електронен
подпис е равностойна на тази на
саморъчния подпис, когато това е
уговорено между страните.
Въз основа на изложеното, считаме че ако
клиент се идентифицира пред ИП като използва
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квалифициран електронен подпис, не следва
изобщо да се изискват други документи относно
удостоверяване на неговите лични данни, защото
самият квалифициран електронен подпис
съдържа и удостоверява тези данни.
В
заключение,
идентификацията
посредством квалифициран електронен подпис
трябва да бъде отделен самостоятелен способ за
установяване на дистанционни отношения с
клиент, а не да бъде използвана като
допълнително ограничително условие към
документите за идентификация в чл. 41, ал. 4, т.
5, б. „в" или като метод за проверка на
идентификацията по чл. 42, т. 1.

Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
посредници

Предложение по чл. 42 от Правилника
Приема
Предлагаме текстовете от чл. 42 да бъдат
частично
редактирани по следния начин:
предложението.
Чл. 42. В случаите по чл. 55, ал. 2 ЗМИП за
целите на проверката на идентификацията се
прилагат поне две от следните мерки:
1. изискване за ползването на квалифициран
електронен подпис;
2. използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност или на
друг устано вен адрес:
3. използване на спра вки и про верки в
функционолност но прилаганите технологии за
свързване
с
официални
търговски
или
дружествени регистри;
4. използване на справки и проверки в
функционалност на прилаганите технологии за
свързване с национална база данни на документи
за самоличност;

Предлага се следната редакция:
Текстът на чл. 42 от публикувания за
обсъждане проект се заличава и се създава
алинея 7 в чл. 41 със следното съдържание:
„(7) При установяването на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността на
идентификационните данни на клиентите, в
допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
ЗМИП могат да се използват и следните методи:
7. Използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност, провеждане
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на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
8. Провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта служител
на лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги;
9. Други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 ЗМИП на съответното лице
по чл. 4 ЗМИП и одобрени от дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.”
Предлага се следната редакция на чл. 42:
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни могат
да се извършват и чрез уведомена схема за
електронна идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 на Европейския парламенти и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) или друг признат с нормативен акт
начин за електронна идентификация, или
квалифицирана удостоверителна услуга по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при
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условие, че са изпълнени изискванията на
ЗМИП
и
настоящия
правилник
за
идентифициране на клиента и проверка на
идентификацията.
Българска асоциация
на инвестиционни
посредници

III КОМЕНТАР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Приема
РАЗДЕЛ IX ОТ ПРАВИЛНИКА
частично
Предложение по чл. 47 от Правилника
Предложената редакция на разпоредбата
на чл. 47, ал. 12 е неприемлива. Подходът да не
се приеме за установен произхода на средства, в
случай че декларацията не е попълнена,
подписана и подадена съгласно ал. 1-11 на същия
член, е твърде формалистичен. Предвид факта, че
декларациите се попълват от лица без специална
подготовка, образование и задълбочени познания
в сферата на превенция срещу изпирането на
пари и противодействие на финансирането на
тероризъм, несъстоятелно е да се счита за
неизяснен произхода на средствата им, в случай
че са пропуснали някои реквизити или елементи
от
твърде
комплицираната
форма
на
декларациите. Предложените от нас корекции са
продиктувани от факта, че повечето физически
лица - клиенти биха знаели наименованието на
своите работодатели съотв. наследодатели, но не
и съответните им ЕИК/ЕГН. Изискването да
бъдат предоставени такива данни би означавало
задължените лица по чл. 4 да направят справка в
съответните регистри или декларацията да се
допълни от тях, което само по себе си е
некоректно, защото тя е лична. Третият вариант е
клиентът да бъде върнат да си набави

предложението.

Следва да се отбележи, че лицата оп чл. 4
ЗМИП имат задължение за изясняване
произхода на средствата, като изясняването на
му чрез декларация не само, че не е
задължително, но и се прилага в изрично
посочените в чл. 66, ал. 2 ЗМИП случаи.
В този смисъл, лицата по чл. 4 ЗМИП могат
да изяснят произхода на средствата чрез
прилагането на поне два от способите по чл. 66,
ал. 1 ЗМИП.
В допълнение, следва да се отбележи, че в чл.
25, т.6 ЗМИП е предвидено, че възможна мярка
за опростена комплексна проверка е приемането
на установен произхода на средствата на
клиента при наличие на достатъчно косвени
индикации за произхода на средствата. Освен
това, т. 7 на същия член от ЗМИП предивжда и
прилагането на други мерки, основани на риска,
посочени в насоките на Европейските надзорни
органи съгласно чл. 17 от Директива (ЕС)
2015/849, при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона. Степента на
прилагане на мярката за изясняване произхода
на средствата и останалите мерки за комплексна
проверка на клиента зависят от оценката на
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необходимите
данни
за
попълване
на
декларацията, което би създало множество
обструкции при обслужването му. Вярваме, че
при наличие на съмнение и необходимост от
задълбочена проверка при наличие на имена,
било то на дружество или на физическо лице,
може да бъде направена справка в съответните
информационни масиви и данните да бъдат
допълнени.
В допълнение на изложеното до тук,
предлагаме и някои технически корекции,
например в способа за предоставяне на
декларации съгласно ал. 11 на чл. 47, както и
използваните препратки. В тази връзка,
предоставяме на вниманието Ви следните
редакции:

риска.
По
отношение
на
реквизитите
на
декларацията по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, същите ще
бъдат ограничени в известна степен. Предлага
се редакция на чл. 47 като ал. 3- 10 се заличават,
а изискванията към декларацията ще бъдат
посочени в самия образец по Приложние № 4.

Раздел IX
Изясняване на произхода на средствата
Чл. 47. (1) В случаите по чл. 66, ал. 2 ЗМИП,
лицата по чл. 4 от същия закон изясняват
произхода на средствата
чрез писмена
декларация от клиента или от неговия законен
представител или пълномощник, която съдържа
реквизитите съгласно приложение № 4.
(2)
Декларацията може да бъде включена
като част от друг документ, изходящ от
декларатора, но трябва да съдържа всички
реквизити по приложение № 4 и да не
предизвиква съмнение относно лицето, което я
подава, и относно съдържанието й.
(3)
Когато в декларацията в графата за
произход на средствата се вписват данни за
физическо лице, в декларацията се посочват
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имената БГН или ЛНЧ на лицето, о за лицата,
които не поподот в обхвата на чл. 3, ал. 2 от
Закона за гражданската регистрация и дата на
раждане.
(4) Когато в декларацията в графата за произход
на средствата се вписват данни за регистрирано в
Република България юридическо лице или друго
правно образувание, в декларацията се посочва
неговото наименование, БИК или БУЛСТАТ.
(5) Когато в декларацията в графата за произход
на средствата се вписват данни за регистрирано в
друга държава юридическо лице или друго
правно образувание, в декларацията се посочват
наименованието, регистрационният номер или
друг идентификационен номер, под който лицето
е вписано в съответния регистър на другата
държава.
(6) Когато в декларацията в графата за произход
на
средствата
се
посочват
договори
(включително договори за дарение) или други
документи, в декларацията се вписват техният
вид, номер (ако е приложимо), дата на
сключване
или
подписване,
както
и
име/наименование данни съгласно ал. 3 5 за
лицата, на лицата, с които е сключен
договорът или които са подписали или издали
документите.
(7) Когато в декларацията в графата за произход
на средствата се посочват фактури или други
сходни документи, в декларацията се вписват
техният вид, номер, дата на подписване, както
данни
съгласно
ал.
3-5
за
и
име/наименование на лицата, които са ги
издали или подписали.
(8) Когато в декларацията в графата за произход
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на средствата се посочва наследство, се вписват
година на придобиване на наследството и данни
съгласно ал. 3 за наследодателя или
наследодателите.
(9) Когато в декларацията се посочват доходи
от търговска или трудова дейност, както и друг
общо формулиран източник, се вписват
периодът, в който са генерирани доходите,
както и данни съгласно ал. 3 5 и
име/наименование за работодателя или
контрагентите.
(10) Когато в декларацията се посочват
спестявания, в декларацията се вписват
периодът, в който са натрупани спестяванията,
както и данни за източника съгласно ал. 3-9.
(11) Декларацията се подава пред лицето
по чл. 4 ЗМИП или пред определен от него
служител,
включително
чрез
електронно изя вление, електронен
документ или доку мент, подписан с
електронен подпис, пои спазван е на
изискванията на Раздел VII о т
Правилника, преди извършването на
операцията или сделката.
(12) Лицата по чл. 4 ЗМИП не приемат за
изяснен произхода на средствата, ако
декларацията не е попълнена, подписана и
подадена съгласно ал. 1-11.
В заключение, бихме приветствали
всяка промяна, плод на съвместни дискусии
Ще оценим високо в случаи че предложенията
ни се приемат. Благодарим още веднъж, за
възможността да се включим активно в
процеса на изготвяне на националното
законодателство.
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1. Коментар и предложение по чл. 17,
ал. 2. т. 4.
Предлагаме от текста да отпадне
изразът „включително дали се ползва за
управление на активи".
„4. за клиент юридическо лице или
друго правно образувание - целта и предмета
на дейност, включително дали се ползоо за
управление но активи;"
Мотиви: Считаме, че отчитането на целта
и предмета на дейност е достатъчно с оглед
оценката на рисковете, свързани със стопанската
или професионалната дейност на клиента (както е
посочено в т. 19 от Насоките).
2. Коментар и предложение по чл. 17,
ал. 2, т. 6.
Предлагаме текстът да отпадне или да
се даде определение на новите понятия,
включени в Правилника.
Мотиви: В чл. 17, ал. 2, т. 6 от
Правилника се говори за принадлежност към
категория, която въпреки че не попада в
обхвата на чл. 36 от ЗМИП, предполага
възможност за оказване на решаващо влияние
при вземане на решения от обществен интерес.
Така визираната категория следва да бъде
конкретизирана,
тъй
като
даденото
определение е твърде общо, неясно и трудно за
прилагане на практика и предполага твърде
голям субективизъм. За да може да се приложи,
трябва да бъде дефинирано и какво се счита за
„решаващо влияние" и „решения от обществен
интерес".

Не приема
предложението.

Посоченият в чл. 17, ал. 2, т. 4 от проекта
примерен рисков фактор възпроизвежда
рискови фактори, свързани с Насоките (т. 19 и
21).

Не приема
предложението.

Посоченият в чл. 17, ал. 2, т. 6 от проекта
примерен рисков фактор възпроизвежда рисков,
свързани с Насоките (т. 19 – шеста подточка).
Предлага се следната редакция с цел внасяне на
яснота:
6.заемане на друга важна позиция, която,
въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 ЗМИП,
би могла да даде възможност за злоупотреба с
това положение за лично облагодетелстване или
облагодетелстване на трети лица;
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2, т. 9

3. Коментар и предложение по чл. 17, ал. Приема

Предлагаме текстът да се редактира, като
думата „бъдеща" да се замени с планирана".
„9. съответствието на установеното за
предишната,
настоящата
и
бъдещото
планираната стопанска или професионална
дейност на клиента или неговия действителен
собственик с наличната за него информация;"
Мотиви: Текстът е изключително широко
формулиран и по този начин изисква да се правят
прогнози за бъдещи действия, дори и в случаите,
когато задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП не
разполага с някакви обективни източници на
информация, от които може да се съди за
плановете на клиента (напр. бизнес планове,
проспекти, писма за намерения и пр.). Противно
на горното, наличието на достоверни и надеждни
източници ще очертава плановете на клиента във
връзка със стопанската му дейност и те ще могат
да се ползват при оценка на рисковете. Това е
особено валидно при вписана в предмета на
дейност
на
търговско
дружество-клиент
възможност то да извършва всякаква незабранена
от закона дейност, което би довело до изобщо до
невъзможност да се правят достоверни прогнози
в каква сфера ще се насочи дейността му.

предложението.

4. Коментар и предложение по чл. 17. ал. Не приема
3. т. 1 и 2
предложението.
В чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2, както и в други
текстове от Правилника се говори за „надеждни
източници на информация". В тази връзка следва

Посоченият в чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2 от проекта
примерни рискови фактори възпроизвеждат
рискови фактори от Насоките (т. 20 – първа
подточка). Предложението за редакция е в
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да се определи какво се разбира под „надеждни
източници на информация". Опит за подобно
определяне има в чл. 18, ал. 7 от Правилника, но
там изрично е посочено, че това определяне важи
само за целите на проверката по чл. 18, ал. 2-6 от
Правилника. Доколкото проверката е в
източници на информация, взети от „медии", да
се даде определение или критерии на това, на
какво следва да отговаря дадена „медия", за да
може да бъде приета като достоверен източник
на информация (напр. такива регистрирани по
реда на съответен закон, спазващи кодекси за
честност и етичност, с известни журналисти
ползващи се с добра репутация и т.н.). В случай,
че е невъзможно да се определи обективен
критерии за разграничаване на „надеждните"
източници от останалите, предлагаме думата
„медии" да се отстрани от текста.
Що се отнася до разпоредбата на чл. 17,
ал. 3, т. 2 от проекта на ППЗМИП, в нея се
изисква да се отчетат „повдигнати обвинения
или подозрения" в престъпна дейност. Това е
практически напълно неизпълнимо, тъй като
задължените лице не може да оценяват клиента
си по подозрения за престъпна дейност, които се
формират само от правоприлагащи органи и са в
резултат на получена информация или проведени
оперативно-издирвателни мероприятия. Това са
напълно неотносими хипотези към дейността на
задължените лица. Предвид изложеното, текстът
следва да се редактира в насока отпадане на
подобни фактори. Възможна правно-техническа
редакция на чл. 17, ал. 3, т. 2 в това отношение
може да се извърши, като изразът „включително
относно повдигнати обвинения или подозрения в

противоречие с т. 20 от Насоките, където е
посочено, че се отчита информация в медиите и
други надеждни източници на информация,
както и изирично се посочва, че липсата на
влязла в сила присъда не е достатъчно
основание за отпадане на риска.
Референцията към НПК е неправилна, тъй
като формулираният рисков фактор касае
единствено
отчитане
на
определени
обстоятелства за целите на определяне на
нивото на риск, произтичащо от конкретното
делово взаимоотношение или сделка или
операция, и последващото прилагане на
съответния вид мерки за комплексна проверка
на клиента и съобразяване на степента и обема
на тяхното прилагане.
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престъпна дейност" се замени с израза„влязла в
сила присъда".
Предложение по чл. 17, ал. 3, т. 2:
наличие на негативна информация за
клиента или действителния му собственик,
включително относно влязла в сила присъда
повдигнати обвинения или подозрения в
престъпна дейност, в медиите или в други
надеждни източници на информация
Следва да се отчете презумпцията за
невинност по българското право (чл. 16 НПК), че
обвиняемият се смята за невинен до доказване на
противното с влязла в сила присъда.

Българска асоциация
на лицензираните
инвестиционни
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5. Коментар и предложение по чл. 17,
ал. 2, т. 11; чл. 17. ал. 3, т . 4; чл. 17, ал. 4. т.
14; чл.18, ал. 2, т. 3; чл.18, ал. 4. т. 3; чл.18, ал.
5, т. 4; чл. 18, ал. 6, т. 3; чл. 19. ал. 3, т. 5; чл.
20. ал. 2, т. 6; чл. 31. ал.1. т. 8
Предлагаме отпадане на изрази като:
„други фактори, определени от лицето по чл. 4 от
ЗМИП" или сходния „ други действия,
преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП".
Мотиви: С предприемането на мерки по
реда на ЗМИП и оценката на клиент във връзка с
прането на пари се засягат пряко правата и
интересите на субекта на правото, същият може
да стане обект на разследване от държавен орган
и това следва да се случва по ясни критерии и
точно определени правила.
В Правилника много текстове съдържат
извършването на субективна преценка от
задължените по закона лица, като наличието на
такава преценка следва да бъде ограничено

Не приема
предложението.

Цитираните текстове касаят възможността
лицата по чл. 4 ЗМИП да отчитат и други рискови
фактори по своя преценка, което е пореден пример
за гъвкавата уредба на мерките и реда за тяхното
прилагане. Това се отнася до отчитане на
определени обстоятелства за целите на определяне
на нивото на риск, произтичащо от конкретното
делово взаимоотношение или сделка или операция,
и последващото прилагане на съответния вид мерки
за комплексна проверка на клиента и съобразяване
на степента и обема на тяхното прилагане.
Референцията към Общия регламент за защита на
личнитеданни (GDPR) е неясна.
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доколкото е възможно. С цитираните по-горе
членове са определени „други фактори,
определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП", при
което възниква въпросът по какъв начин следва
да са определени тези фактори, въз основа на
какви критерии, в какъв акт, с каква тежест
следва да се ползва тази преценка и т.н. При позадълбочен анализ би могъл да възникне и
въпросът доколко лице, което не е държавен
орган може да определя правила, които могат
потенциално да нарушат правната сфера на
други субекти на правото. Също така следва да
се има предвид и потенциалът за стълкновението
с правилата на Общия регламент за защита на
данните (GDPR).

Българска асоциация
на лицензираните
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6. Коментар и предложение по чл. 17,
ал. 4, т. 7
Предлагаме изразът „основателността на
причините спрямо установената за клиента
информация", да се замени с „правното
основание за извършената промяна", при което
текстът придобие следната редакция:
„7. при промени в структурата на
собственост и контрол на клиент юридическо
лице или друго правно образувание –
оснооотелността
на
причините
спрямо
установената за клиента информация правното
основание за извършената промяна."
Мотиви: оценка на основателността на
причините предполага да се изследват мотиви,
цели, субективни намерения и да се оценява
полученият резултат, както и да се събира
информация за контекста, в който се извършват
промените, което е изключително трудна задача,

Приема
частично
предложението.

Предлага се следната редакция с цел внасяне
на яснота:
7. при
промени
в
структурата
на
собственост и контрол на клиент юридическо
лице или друго правно образувание –
основанията за това;
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която не би била по силите на задълженото лице
по чл. 4 от ЗМИП. Сравнително по-ефективно
при корпоративни промени е да се потърси
информация за правното основание за промяната,
въз основа на достъпни публични източници.

Българска асоциация
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инвестиционни
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7. Коментар и предложение по чл. 18,
ал. 3
Разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от проекта на
ПП на ЗМИП изисква оценка на медийни
публикации и други надеждни източници на
информация, но без да се посочва кои и какви са
те, кои биха били приемани както такива за
целите на прилагането на този текст от проекта
на ППЗМИП. Предвид установения риск от
потенциално неприлагане или ползването на
различни стандарти за оценка от ДАНС, КФН
или БНБ и задължените лица, предлагаме този
текст да се редактира и прецизира в детайли.

8. Коментар и предложение по чл. 19,
ал. 4. т. 3
„3. да съществуват максимални прагове,
които да ограничат използването на продуктите и
услугите за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма."
Нашият прочит на този текст е, че такива
максимални прагове се определят от самите лица
по чл. 4 от ЗМИП, като това се осъществява по
тяхна собствена индивидуална преценка. Ако се
търси друг смисъл, текстът следва да претърпи
редакция.

Не приема
предложението.

Приема
предложението.

С цитираната разпоредба не се изисква
оценка на медийни публикации, а се дава
възможност (тъй като разпоредбата не е
императивна) за ползване на такъв източник на
информация за целите на оценката на рисковете,
произтичащи то деловото взаимоотношение или
сделката или операцията. Не е възможно да се
даде изчерпателна дефиниция на тези
източници, тъй като хипотезите са много и не са
константни. Подходът е в съответствие с
Насоките, кадето се посочват примерни
източници на информация, а не се дефинират
или изброяват изчерпателно.
Предлага следната редакция на чл. 19, ал. 4, т.
3:
3. при определяне на максимални прагове степента, в която тези прагове ограничават
използването на продуктите и услугите за
целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма.
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9. Коментар и предложение по чл. 24
а) Редакционно предлагаме текстова промяна на
чл. 24, ал. 1 проект на ПП на ЗМИП, тъй като
предложеният вариант е сложен от лексикална
гледна точка. На следващо място т. 1 предполага
оценка на „нивата на корупция" в дадена
държава, което не е посочено въз основа на какво
да се извърши и как да се събере такава
обективна оценъчна информация.
б) В чл. 24, ал. 1, т. 3 предлагаме изразът „при
липса на реална дейност в страната" да отпадне,
предвид
неясната
и
прекалено
обща
формулировка. Не би следвало да се прави
разширена комплексна проверка на един
инвеститор,
който
закупува
финансови
инструменти на борсата или дялове на
колективна инвестиционна схема или предоставя
пари на лицензирани финансови институции за
доверително управление, без той да развива
търговска дейност на територията на Република
България.
в) Разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 4 е напълно
неясна и създава сериозни основания за
съмнение при практическото й прилагане. Ако
имаме частично съвпадение по име и фамилия
„Мария Иванова", „Иван Петров", „Хасан Али" и
други често срещани имена в региона, то нима
това частично съвпадение на две имена ще се
счита като задължително основание за
разширена комплексна проверка? Въвеждането
на такова частично съвпадение като основание
на разширена проверка не съответства нито на
Директивата, нито на закона. Нещо повече, т. 4 е
посочена като самостоятелно основание и
предпоставя напълно неоправдани разширени

Приема
частично
предложението.

чл. 24, ал. 1, т. 1:
По чл. 24, ал. 1, т. 3:
Изложените за предложената редакция
мотиви съдържат референция към липсата на
реална търговска дейност, докато в т. 3 на чл.
24, ал. 1 е посочено „реална дейност”, което
напр. би могло да включва и професионална
дейност или стопанска. Целта на тази
разпоредба е да обхване случаи, в които напр.
сметките на регистрирани търговски дружества
се използавт за операции с транзитен характер.
При оценката на относителната тежест на
рисковия фактор следва да се вземе предвид как
същия се отнася към характера и целта на
деловото взаимоотношение или случайната
сделка или операция (чл. 21, ал. 5 от
публикувания проект на правилник).
По чл. 24, ал. 1, т. 4:
Случаите, в които негативната информация за
лице, което попада в някоя от категориите,
посочени в чл. 36 ЗМИП, включва и всички
данни, необходими за идентифициране на
лицето са действително редки. Обикновено
цитираните в предложението публикации
съдържат информация за имената и заеманата от
лицето длъжност, като други данни, необходими
за идентификацията на това лице, се съдържат
например
на
интернет
страницата
на
институцията, в която заема длъжността, или в
други достъпни публични източници на
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проверки на лице, които нямат нищо общо с
частично съвпадналите имена с някакви други
лица, за които има негативна информация в
някакви неясни бази данни или открити
източници. Предлагаме т. 4 на чл. 24, ал. 1 да
отпадне, тъй като противоречи на целите на
закона и Директивата и не ги постига, нито е в
съзвучие с обективна оценка на риска.

информация, включително такива, свързани с
изисквания за деклариране на определени
обстоятелства, произтичащи от заемането на
длъжност, която попада в категориите по чл. 36.
Предложената редакция би довела до случаи,
в които поради липсата напр. на дата на раждане
на лицето в публикация, и при възможност за
установяването
на
допълнителните
идентификационни данни, това не се случва и
ще се приложи същият режим за установяване
принадлежонстта на лицето към категориите по
чл. 36, както по отношение на лица, за които
такава негативна информация не е налице.
Предлага се следната редакция на чл. 24, ал. 1
и 2 от публикувания проект на правилник:
Чл. 24. (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП прилагат
поне два от способите по чл. 42, ал. 2 ЗМИП, за
да установят дали клиентът или действителния
собственик на клиента юридическо лице или
друго правно образувание е лице по чл. 36 от
ЗМИП, когато:
1. клиентът или действителният собственик
на клиента е от държава, за която е налична
информация за високи нива на корупция, или от
държава, обект на санкции, ембарго или
подобни мерки от страна на Европейския
парламент и от Съвета или от Съвета за
сигурност на Организацията на обединените
нации, както и в случаите на конкретни
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указания от страна на Европейския съюз или
Организацията на обединените нации;
2. клиентът юридическо лице или друго
правно образувание е със структура на
собственост,
която
включва
номинални
собственици и управители или по друг начин
затруднява установяването на действителните
собственици и/или предпоставя анонимност;
3. при липса на реална дейност в страната
и/или когато сметката се използва предимно за
прехвърляне на средства между други лица;
4.
при
частично
съвпадение
на
идентификационните данни с тези на лица, за
които е налична негативна информация в бази
данни или информация от открити източници;
5. в други случаи на установен по-висок риск
по реда на глава седма ЗМИП.
(2) С оглед ефективното прилагане на
мерките за разширена комплексна проверка по
отношение на делови взаимоотношения с лица
по чл. 36 ЗМИП, както и при извършване на
случайна операция или сделка с такива лица,
лицата по чл. 4 ЗМИП могат да обменят
информация от съответен член на групата в
държавата на произход или регистрация на
клиента при спазване на изискванията на чл. 80
ЗМИП и чл. 9, ал. 12-14 ЗМФТ.
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10. Коментар и предложение по чл. 25
Разпоредбата на чл. 25 от Правилника
препраща към Приложение № 1 - декларацията
за видни политически личности. В самото
Приложение № 1 са изброени различните
категории лица, но никъде не е включена
хипотезата на чл. 36, ал. 3 от ЗМИП. Същата
следва да бъде включена, тъй като реквизитите
на декларацията са със задължителен характер и
ако е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от ЗМИП,
съответният клиент няма да може да декларира
това обстоятелство.
Алтернативно, както е посочено в
коментара ни относно приложенията към
Правилника, предлагаме декларацията да има поопростено съдържание, като се изброят
приложимите случаи (напр. на гърба на
декларацията), а деклараторът да попълни само
конкретното основание.
В основното изложение е предложена
редакция на чл. 47, ал. 11, аналогично отправяме
предложение за редакция и на чл. 25, ал. 3, както
и всички разпоредби в Правилника, уреждащи
подаването на декларации. Основен аргумент, в
защита на това предложение се явява
възможността
документооборота
между
задължените лица и техните клиенти и
контрагенти да се осъществява посредством
всички допустими технически способи, а да не
бъде възпрепятстван от изискването за обмен на
документи на хартиен носител.
Предложение за редакция на чл. 25, ал. 3:
Декларацията се подава пред лицето
по чл. 4 ЗМИП или пред определен от него
служител, включително чрез електр онно

Приема
частично
предложението.

В образеца на декларация ще бъде добавено
уточнението относно чл. 36, ал. 3. По отношение
предложението за по-опростено съдържание, като се
изброят приложимите случаи (напр. на гърба на
декларацията), а деклараторът да попълни само
конкретното основание, конкретното изброяване на
категориите в основния текст на декларацията би
улеснило както клиентите, така и служителите,
които приемат декларацията, тъй като ще намали
случаите, в които възникват неясноти и се правят
справки със ЗМИП.
Предлага
се
добавяне
на
текста
„включително
чрез
електронно
изявление,
електронен документ електронен подпис, при
спазване на изискванията на Раздел VII” в края на
текста на ал. 3 на чл. 25 от публикувания за
обществено обдсъждане проект на ППЗМИП.
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11. Коментар и предложение по чл. 29
Разпоредбата на чл. 29, ал. 4, т. 7 от
проекта на ПП на ЗМИП е неясна - как се
извършва оценка на надеждност на служителите
на задължено лице. Оценка (проучване) за
надеждност е елемент на даването на достъп до
класифицирана информация по ЗЗКИ, което
задължените лица по ЗМИП не извършват и не
прилагат такива оценъчни методи. Предлагаме
тази норма да отпадне, тъй като явно се е
отнасяла за държавен орган, а не за частноправни
субекти и е пренесена механично в проекта на
ПП на ЗМИП. Разпоредбата на чл. 29, ал. 4, т. 9
от ПП на ЗМИП също е неясна. Тя включва в
себе си и обикновени доставчици на технически
услуги, които определено не са задължени лица
по ЗМИП, което пък прави оценката им напълно
неотносима, Няма как задължено лице посредник или банка - да оценява вътрешните
механизми по спазване на ЗМИП от доставчика
си, такъв достъп и проучване на третото лице не
може на практика да бъде извършен. Биха
възникнали пречки от професионално естество тайна, различни бизнес сектори, създаване на
надмощия в професионални отношения от едната
страна и други, Предлагаме редакция на нормата
в насока уточняване на точно какви външни
доставчици се има предвид или пълното й
отпадане.

Приема
частично
предложението.

Предлага заличаване на чл. 29, ал. 4, т. 7 от
публикувания за обсъждане проект и следната
редакция на т.9:
„8. когато се използва трето лице или външен
доставчик – дали е от държава или юрисдикция,
които не прилагат или прилагат непълно
международните
стандарти
в
противодействието на изпирането на пари;”
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ал. 1

12. Коментар и предложение по чл. 32. Приема

Смисълът на текста е неясен, което ще
доведе до трудност при практическото му
прилагане, поради което той следва да бъде
допълнително пояснен. Не става ясно какво
означава, че рисковете, идентифицирани в
наднационалната, националната и браншовата
оценка на риска, не могат да бъдат ограничавани
чрез прилагането на посочените членове от
ЗМИП и ПП на ЗМИП? Предлагаме текстът да
бъде редактиран с цел по-голяма яснота при
правоприлагането от страна на задължените
субекти по чл. 4 от ЗМИП.

предложението.

Предлага се редакция на чл. 30-33 от
публикувания проект и нова подредба на
разпоредбите с цел по-ясно разписване на
хипотезите:
Чл. 31. (1) Извън случаите по чл. 35 ЗМИП,
лицата по чл. 4 от същия закон прилагат мерки
за разширена комплексна проверка на клиента
съобразно риска, и когато в резултат на
идентифицирането и оценката на рисковете по
реда на раздел І, които произтичат от
установяването на делово взаимоотношение с
клиента или от извършването на случайна
сделка или операция от клиента, установят
високо ниво на риск от изпиране на пари или
финансиране на тероризъм.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват:

1. изискване и/или събиране на по-голям
обем от данни, документи и информация;
2. изискване на данни, документи и
информация от различни източници с цел
съпоставяне, събиране и/или проверка на вече
събрани данни, документи и информация;
3. съобразяване честотата на извършване на
действията по т. 1 и 2 с установеното ниво на
риск от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм;
4. изискване на разрешение от служител на
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висша ръководна длъжност за установяване или
продължаване на делово взаимоотношение или
извършване на случайна сделка или операция,
както и за извършване на определени сделки
или операции в рамките на деловото
взаимоотношение или разрешаване ползването
на отделни продукти или услуги, бизнес
практики, механизми за доставка, както и за
използването на нови технологии;
5. изясняване
източниците
на
имущественото състояние на клиента;
6. изискване на референции от контрагенти
на клиента или от други лица по чл. 4 ЗМИП;
7. възлагане
на
проучване
или
предприемане на други необходими за целта
действия на лица, ползващи се с добра
репутация и притежаващи доказана експертиза и
практически опит в сферата на превенцията и
предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
8. предприемане на други действия,
преценени от лицето по чл. 4 ЗМИП като
подходящи.
Чл. 32. (1) Мерките по чл. 31, ал. 2 могат да
се прилагат и в случаите по чл. 35 ЗМИП в
допълнение към мерките за разширена
комплексна проверка по Глава втора, раздел ІV
от същия закон, когато лицата по чл. 4 ЗМИП
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установят, че рискове, идентифицирани в
извършената от Европейската комисия оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм или в оценките на риска по чл. 95, 98
и 100 ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез
прилагането на чл. 35 - 49 ЗМИП и чл. 24 - 30 от
настоящия раздел
(2) Действията за установяване наличието на
обстоятелствата, обуславящи прилагането на
мерките по ал. 1 се документират и събраните
данни, документи и информация се съхраняват
по реда на глава трета, раздел І ЗМИП.
(3) В случаите по ал. 1 задължително се
спазват изискванията, определени в чл. 51, ал. 2
ЗМИП.
Чл. 33. Видът на конкретните мерки за
разширена комплексна проверка, прилагани в
случаите по чл. 31, ал. 1, и на допълнително
прилаганите мерки за разширена комплексна
проверка в случаите по чл. 32, ал. 1, както и
степента и обемът
им се съобразяват с
установения риск.
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13. Коментар и предложение по чл. 36
Доколкото в Насоките отсъстват подобни
изисквания, предлагаме ал. 2 и 3 на чл. 36 да
отпаднат. Начинът на документиране следва да е
предмет на вътрешни правила на всяко
задължено лице, за да бъдат същите съобразени с
естеството, мащаба и характера на дейността на

Не приема
предложението.

В текста на чл. 36 са направени правнотехнически корекции, но изискванията за
документиране остават. Следва да се отбележи,
че
разпхисаните
изисквания
позволяват
адаптиране към конкретния вид дейност.
Разпоредбата е насочена към постигане на цел
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ане разписва точен механизъм и конкретна
последователност на предприеманите действия.

дружествата, респективно с административния и
технически ресурс, с който разполагат.
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ал. 4

14. Коментар и предложение по чл. 37, Приема

В чл. 37, ал. 4 от Правилника се посочва,
че при условията на чл. 26 от ЗМИП,
задължените лица могат да не събират копие от
официален документ за самоличност на
физическите лица - действителни собственици на
клиент юридическо лице или друго правно
образувание.
В действителност в ЗМИП изобщо няма
изискване да се събира копие от официален
документ за самоличност на физическите лица действителни
собственици
на
клиент
юридическо лице или друго правно образувание.
Изискванията
към
идентификацията
на
действителните собственици и проверката на
тяхната идентификация се съдържат в глава
Втора, раздел VI от ЗМИП. В чл. 59, ал. 2 от
ЗМИП се казва, че за действителните
собственици се събират данните по чл. 53, ал. 2
от ЗМИП, където са посочени съответните
необходими данни, а самото задължение за
снемането на копие от официален документ за
самоличност се съдържа в чл. 53, ал. 1, към който
няма препратка.
В тази връзка предлагаме този текст да
отпадне, тъй като с него се въвежда изключение
от несъществуващо по ЗМИП задължение за
лицата по чл. 4.
ал. 2

частично
предложението.

15. Коментар и предложение по чл. 51, Не приема

пердложението.

Предлага се редакция на чл. 37, като ал. 4-6 се
заличават.
Условията към случаите, в които се допуска
да не се събира копие на документ за
самоличност, се разписват в отделен член в
раздел V на същата глава.

Тъй като има множество различни хипотези,
конкретното посочване на които в законов или
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В чл. 51, ал. 2 от Правилника, респективно
в чл. 72, ал. 1 от ЗМИП, е предвидено
задължение за лицата по чл. 4 от ЗМИП при
съмнение и/или узнаване за изпиране на пари
и/или за наличие на средства с престъпен
произход, да уведомяват и компетентните органи
съгласно НПК, ЗМВР и Закона за ДАНС.
В тази връзка и за да могат задължените
лица да изпълняват това си задължение, в
Правилника следва да се поясни кои именно
компетентни
органи
следва
да
бъдат
уведомявани. Лицата по чл. 4 от ЗМИП не са
длъжни да знаят във всеки конкретен случай, кой
е съответният компетентен орган от посочените
институции.
16. Коментар по приложенията към
Правилника
Приложенията са много дълги, а
еквивалентна информация може да се декларира
в много по-сбит формат. В Декларацията за
действителен собственик, Приложение 2, вече се
иска да се попълва какво лице по определението
в ЗМИП е действителният собственик, което ще
наложи да се правят разяснения за клиентите.
В образеца на декларацията по чл. 63, ал. 4
от ЗМИП - Приложение № 3 към Правилника, е
необходимо с оглед спазване на поредността на
изискванията, заложени в дадена правна норма,
първата част от декларацията да съдържа
необходимата информация по чл. 63, ал. 4, т. 1 от
ЗМИП, а след това да се изложи информацията
по чл. 63, ал. 4, т. 2, така както е и в декларацията
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП - Приложение № 2
към Правилника. На следващо място, в
Приложение № 3 към Правилника, раздел II от

подзаконов нормативен акт е невъзможно.

Приема
частично
предложението.

Следва да се отбележи, че посочената в чл. 38
от проекта на правилник нотариална заверка на
подписа е различна от нотариалната заверка на
съгласието по чл. 63, ал. 4, т. 3. Текстът на
декларацията, както и цитираното изискване е
съгласуван с компетентната за вписването
инситуция.
В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
Подробното разписване на декларациите има
за цел да се внесе яснота относно възможните
хипотези, да се улесят клиентите, служителите
на задължените лица и да се ограничат случаите,
в които се налага справка в закона.
Разписаният в ЗМИП и доразвит в проекта на
ППЗМИП режим за деклариране в ЗМИП е
гъвкав и позволява адаптиране към дейността на
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декларацията, сред изброените хипотези за
действителни собственици има една хипотеза „лице, от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или
дейност". Тази хипотеза трябва да отпадне като
самостоятелна хипотеза от образеца на
декларацията, тъй като съгласно § 2, ал. 1 от ДР
на ЗМИП тази категория лица (лице, от чието
име и/или за чиято сметка се осъществява дадена
операция, сделка или дейност), за да бъде
определена като действителен собственик,
трябва да отговаря най-малко на някое от
изброените по-долу в § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП
условия, които от своя страна са изброени за
отбелязване и в самата декларацията. Сам по
себе си фактът, че някое лице се явява „лице, от
чието име и/или за чиято сметка се осъществява
дадена операция, сделка или дейност" не го
прави действителен собственик ако не отговаря
на някое от описаните в § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП
условия. Поради това тази хипотеза не следва да
фигурира като самостоятелна възможност за
отбелязване, защото винаги е свързана с другите.
Също така в образеца на декларацията по чл. 59,
ал. 1, т. 3 от ЗМИП съвсем резонно липсва за
отбелязване такава хипотеза.
За декларацията в Приложение 3, касаеща
чл. 38 ППЗМИП: представляващите на
учредените на територията на Република
България (РБ) юридически лица и др. правни
образувания, които действат на територията на
РБ в качеството си на доверителни собственици
на тръстове, попечителски фондове и др.
подобни чуждестранни правни образувания, по
чл. 68, ал 4 ЗМИП се изисква да е нотариално

различнтите задължени лица. Изискването за
деклариране на данните и събирането на
изискуемите декларации ЗМИП може да бъде
изпълнено и чрез включване на декларациите
като част от друг документ, изходящ от клиента.
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заверена. Такова изискване не е предвидено нито
в чл. 63 ЗМИП, нито в чл. 50а от Наредба № 1 от
14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър и до регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.

„АЙКАРТ” АД

Във връзка с поставането за обществено
обсъждане на 18.10.2018 г. на Проект на
Правилник за прилагане нз Закона за мерките
срещу изпирането на пари, желаем да дадем
следните
коментари
и
становища
по
гореописания документ, в качеството си на
задължено лице по чл. 4 от ЗМИП.
1. От настоящата редакция на чл. 16, ал. 2 на

проекта на ППЗМИЛ може да се направи
изводг. че факторите, описани е тази аления
са винаги задължителни при извършването
на оценката на риска, поради използвания
израз „най-малкото следните рискови
фактори". В следващите членове обаче се
създават специфични изисквания относно
преценката на рисковите фактори посочени в
чл. 16, ал. 2. Така например преценката по т.
1 от ал. 2 на чл. 16 следва да е свързана наймалкогс с:
1. стопанската
лпи
професионалната
дейност на клиента или неговия
действителен собственик;
2. фактори, свързал : репутацията на
клиента
или
неговия
действителен
собственик
3. фактори, свързана с вида и поведението
на клиента или неговия действителен
собственик
Това създава фрагментираност на

По т. 1:
В различни разпоредби на ЗМИП и ППЗМИП е
посочено, че лицата по лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и
8 – 11 ЗМИП прилагат насоките на ЕНО. Това
прави ненужно дословното преписване на
същите
в
правилника.
Същото
е
нецелесъобразно и с оглед вероятността от
актуализация на същите.
От друга страна, именно по-малките
задължени лица, споменати по-горе в
предоставените бележки по проекта, не
разполагат с подобни насоки и примерно
разписани рискови фактори и мерки за
ограничаване и управлението на рисковете. Това
е една от причините в част от разпоредбите на
чл. 17-20 от проекта на правилник да се
разпишат примерни рискови фактори, които
могат да се вземат предвид. Същевременно,
режимът е гъвкав. Не е ограничена
възможността за лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11
ЗМИП да прилагат насоките на ЕНО. Не е
категорично посочено и кои рискови фактори са
с по-голяма относителна тежест. Това
разписване на рискови фактори има за цел да
даде насоки, като очертае основните категории
рискови фактори, като същевремнно не
изброява отделните такива императивно и
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отделните рискови преценки и може да доведе
до неразбиране на задълженията на лицата по чл.
4 от техните служители.
Отделно, неясно е как, освен чрез
житейски презумпции, следва лицата по чл. 4 да
разглеждат тези фактори и в кои хипотези е
налице хипотеза на завишен или понижен риск
На много места в ч/. :.6-2С от проекта на
ППЗМИП при примерните изброявания на
фактора се посочват едноеоам&нно такива,
които понижават риска и такива, които
предполагзт по- високи нива на идентифицирани
рискове.
2. Съгласно чл. 21, ел. 5:

„При използване на система за автоматично
определяне на нивото на риск за конкретно
делово взаимоотношение или случайна
операция или сделка, следва да бъде извъ}
шван
последващ
преглед,
а
при
необходимост - и промяна на нивото на риск.
Действията по прегледа, а ако е гаиложимо и
промяната,
се
извършват
от
представителите
на
специализираните
служби по чл. 106 ЗМИП или от определени
лицето по чл. 4 ЗМИП негови служители и се
документират. Периодите за извършване на
прегледа се определят в зависимост от
обективни критерии с цел гарантиране
прилагането спрямо последващите сделки и
операции на улиента на съобразени с нивото
на риск подходящи мерки за комплексна
проверка"
Разпоредбата е неясна в ча:тта относно

изчерпателно. Следва да се отбележи, че докато
разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 са императивно
разписани, разпоредбите на чл. 17, ал. 2-4, чл.
18, ал. 2-6, чл. 19, ал. 2-4, чл. 20, ал. 2 съдържат
примерни рискови фактори, което не е
недопустимо в нормативен акт.
По т. 2:
Дадена е възможност лицата по чл. 4 ЗМИП
да изберат начин за оценката по чл. 16, ал. 1 от
проекта като се допуска и използването на
автоматизирана
система.
Периодите
се
съобразяват с нивото и вида на риска. Това
следва да се конкретизира във вътрешните
правила на лицата по чл. 4 ЗМИП в зависимост
от вида, размера и естеството на дейността им.
По т. 3:
Коментарът касае разпоредба на ЗМИП, която
не може да се дерогира с разпоредби на
правилника. ЗМИП и ППЗМИП съдържат
редица разпоредби в тази посока, които са
значително по-подробни в сравнение с тези в
отменения ЗМИП и правилника за прилагането
му. Прилагат се и Насоките на ЕНО.
По т. 4:
Следва да се отбележи, че докато
разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 са императивно
разписани, разпоредбите на чл. 17, ал. 2-4, чл.
18, ал. 2-6, чл. 19, ал. 2-4, чл. 20, ал. 2 съдържат
87

периодите за извършване на преглед, тъй
като не са дадени ясни критерии каква трябва
да е честотата. Така например лицата по чл. 4
могат са смятат, че неавтоматизирана
проверка следва да бъде извършвана на
всеки б месеца, а разбирането на
регулаторните органи да е съвсем различно.
Неясно е и какви следва да са обективните
критерии, на които лицата по чл. 4 трябва да
стъпят за да документират своето решение за
честотата на неавтоматкзираните проверки.
3. Съгласно чл. 25 от ЗМИП/1 „Лицата по чл. 4
могат да прилагат в зависимост от оиенката
на потенциалния риск съгласно глава седма
мерки за опростена комплексна проверка на
клиентите при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона '. С
настоящия проект на правилник не се дават
никакви същестени насоки относно това как
следва да се прилага опростената комплексна
проверка на практика. Например неясно е как
следва да се тълкува чл. 25, ал. 3 от ЗМИП,
който гласи „Опростената комплексна
проверка на клиентите изисква прилагането
на всички мерки за комплексна проверка
при съобразяване на степента и обема на
тяхното прилагане с нивото на риск чрез
прилагане на една или повече от следните
мерки: [...]". Неясно е как опростената
комплексна проверка .може да е опростена,
ако се прилагат всички мерки за комплекна
проверка, но в съответствие с други видове
комплексна проверка. Правилникът следва да
съдържа разпоредби, които реално посочват

примерни рискови фактори, което не е
недопустимо в нормативен акт.
По т. 5:
Както ЗМИП, така и проектът на правилник и
Насоките на ЕНО съдържат подобни понятия.
Преценката относно това доколко промяната е
съществена е различна в отделните случаи и
следва са е отчита на база установената за
клиента информация, както и текущото
наблюдение
на
установените
делови
зваимоотношения и извършваните сделки и
операции.
По т. 6:
Става въпрос за операции с транзитен
характер.
По т. 7:
Разпоредбата касае хипотеза, в която при
оценката
на
риска,
произтичащ
от
установяването на делово взаимоотношение или
случайни сделки или операции, се установи
наличие на рисков фактор, свързан с
географското положение, който се свързва с повисок риск. Ще бъде добавено уточнение в ал. 5
и ще бъде добавена нова ал. 6 за внасяне на
ястота.
По т. 8:
От коментара не става ясно по какъв точно
начин и кои по-конкретни изисквания на чл. 29
от публикувания проект биха направили
невъзможно използването на нови продукти,
бизнес практики и механизми за доставка.
Липсват конкретни предложения. Разпоредбите
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практичесчите стъпки, които задължените
лица по чл. 4 могат да приемат за да се
възползват от възможността от опростена
комплексна проверка.
4. Съгласно чл. 22, ал. 2. лицата по чл. 4, които

желаят да използват възможността за
Опростена комплексна проверка следЕа да
включат описание на отделните рискови
фактори, които СЕ взети предвид. От
редакцията не става ясно дали това следва да
са рискови фактори на продуктово ниво по
чл. 16-20 от ППЗМИП или друг набор.
5. Неясно е използваното понятие в чл. 23, ал. 1,

т. 1 „съществена промяна", тъй като липсват
реални критерии за нейната преценка.
6. Неясно е използвзното понятие в чл. 24, ал. 1,

т. 3 - „когато сметката се използва предимно
за прехвърляне на средства между други
лица", поради обстоятелството, че повечето
платежни сметки се използват за такива цели.
7. Неясно е понятието .„сектор, по отношение на

който е установен по-висок риск от корупция
или изпиране на пари'', използван в чл. 26, ал.
5 от ППЗМИП, тъй като не е посочен
обективен критерий, по който това да се
прецени,
като
например
съгласно
националната оценка на риска;
8. Предложения чл. 29 от проекта на ППЗМИП

създава непропорционална административна
тежест за задължените лица по чл. 4, които се
стремят към осъвременяване на своите
продукти, бизнес практики и механизми за

определят фактори, които следва да се отчетат
при оценката на риска от използването на нови
продукти, бизнес практики и механизми за
доставка, а не установяват забрани за
въвеждането им.
По т. 9:
Изразът „мерките за идентификация и
проверка на идентификацията" се заменя с
„мерките за идентифициране на клиенти и
проверка на тяхната идентификация”.
По т. 10:

Предлага се редакция на чл. 35, като
ал. 1 и 2 на чл. 35 станат ал. 3 и 4 на чл.
34 със следното съдържание:
(4) С оглед изпълнение на задълженията си по ал.
1-3 издателите на електронни пари и техните
представители
въвеждат и прилагат вътрешни
системи за наблюдение, които съдържат мерки,
насочени къмнай-малко към установяване на:
1. аномалии при използването на продуктите;
2. несъответствие между предоставената от
клиента информация и установената от издателите
на електронни пари и техните представители
информация за клиента;
3. свързаност с други предлагани продукти или
установени делови взаимоотношения.
(5) Вътрешните системи по ал. 1 следва да
позволяват събиране на информация за мястото и
начина за използване на продукта.
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доставка. Така имплементиран, ППЗМИП
може да доведе до невъзможност за
българските задължени лица да спазят
регулаторните изисквания при въвеждане на
иновации, което отсзоя страна вероятно ще да
доведе до преустановяване и преместване на
дейността на подобни задължени по чл.4 към
държави с по-благоприятна регулаторна
рамка
9. Използвания в чл. 2S, ал. 2, т. 2 израз

„мерките за идентификация и проверка на
идентификацията" е непоследователен от
гледна точка на използваната терминология в
закона и в проекта на ППЗМИП.
10. Чл. 35 от проекта на ППЗМИП създава

изискване за издателите на електронни пари
да въведат най-малкото следните системи:
1. установяването
на аномалии при
използването на продуктите;
2. несъответствие между предоставената
от клиента информация и установената от
издателите на електронни пари и техните
представители информация за клиента;
3. свързаност
с
други
предлагани
продукти
или
установени
делови
взаимоотношения.

По т. 11:
От коментара е видно объркване по
отношение на задължението за вписване на
обстоятелства в посочените в ЗМИП регистри и
задължението за събиране на информация от
страна на задължените лица. Двете задължения
са различни и имат различни цели. Справката в
съответния регистър от страна на задължените
лица не освобождава същите от задължение да
идентифицират действителните собственици на
клиентите ЮЛ или други правни образувания и
да проверяват тяхната идентификация.
По т. 12:
Формулировката се използва в чл. 63 и др. от
ЗМИП.
По т. 13 - 18:
Приложими са коментари, бележки и
предложени промени, напарвени във връзка със
становища по проекта на правилник, които
съдържат конкретни предложения за редакции
или най-малкото насоки.

4. Неясно е как следза издателите на

електронни пари да се съобразят с т. 2 и т.
3 от предложения текст тъй като де факто
при използването на дерогацията по чл.
24 ЗМИП издателите на елек-ронни пари
няма
да
разполагате
изискваната
информация по чл 2 и 3 в достатъчна
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степен за да могат реално да
идентифицират подобни фактически
положения. Този риск се ограничава от
ниските прагове и ограничените начини
на използване на електронните пари,
издадени чрез дерогацията по чл. 24
ЗМИП. В този смисъл, предложения текст
е непропорционален на фона на
директивата и изискванията на закона.
11. Неясно

е защо следва да се събира
декларация, съдържаща реквизитите по
Приложение № 2, така както е предложени в
чл. 37 от проекта на ППЗМИП, при наличието
на регистри за действителните собственици,
които са задължителни за имплементиране в
държавите от ЕИП. Отделно, не е необходимо
изискването на подобна декларация от всички
видове юридически лица, като например
юридически лица, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, които се подчиняват на
изискванията за оповестяване в съответствие
с правото на Европейския съюз или на
еквивалентни
международни
стандарти,
осигуряващи
адекватна
степен
на
прозоачност по отношение на собствеността,
се събира информацията за дяловото участие,
подлежаща на разкриване по реда на глава
единадесета, раздел I от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, или аналогична
информация относно дружества на регулиран
пазар извън Република България. Нгясно
остава и положението при дъщерни
дружества на подобни юридически лицз.
Къдл момента поради невъзможност за
идентифициране на действителен собственик
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на подобни дружества, задължените лица би
трябвало винаги да приложат дерогацията на
§2, ал. 5 от ДР на ЗМИП.
12. Правен

нонсенс представлява изразът
използван в член 38 от проекта на ППЗМИП „праан/ образувания, които действат на
територията на Република България в
качеството си на доверителни собственици на
тръстове, пспечителски фондове и други
подобни чуждестранни правни образувания'
На първо място неясен е критерият, който
следва да се приложи за да се определи дали
едно лиие действа на тертиторията на
Република България {напр. действа ли
подобно лице акс просто държи една от
многото си сметки в българска финансова
институция или следва да се разглежда от
гледна точка на посочения адрес на
седалището). На следващо място неясно е
дали това :е отнася само за чуждестранни
правни образувания или това включва и
такива, учредени з България. Невярно е
твърдението, че доверителната собственост
не съществува по смисъла на българското
законодателство, каквото становище често се
е споделяло по време на обществените
обсъждания при приемането на закона фидуциарните сделки и фидуциарнага
собственост са добре познати правни фигури
в българската юриспруденция.

13. Въведените в чл. 41, ал. 3 и 4 изисквания

относно системите за вътрешните системи за
контрол са явно непропорционални и биха
довели до невъзможност за задължените лица
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по чл. 4 да влизат в делови взаимоотношения
по дистанционен път. Не е ясно какви мерки
би могло едно задължено лице по ал. 4 да
предприеме
за
да
е
сигурно,
че
предоставянето на идентификационни данни
и документ за самоличност не е направено
под заплаха, принуда или други сходни
обстоятелства. Товз реално не би могло да се
установи и при установяване на делови
взаимоотношения на face-io-face принцип.
14. Идентифицирането на промени или повреди

на защитни елементи и на разположението на
различните елементи нз документите за
самоличност би могло да се осъществи за
някои видове лични документи и съществуззт
доставчици на софтуер, които позволяват
последното. Въпреки това, няма софтуерен
продукт и не би било възможно да се създаде
такъв, който да е в състояние да проверява с
достоверност всеки един вид официален
документ който съществува.

15. Неясно е как задължените лица биха могли да

извършат сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци, в случай, че няма подобна
база данни с образци, създадена от
съответния издаващ орган. Ако очакването е
задължените лица да изготвят подобни бази
данни, то това изискване би довело до
прекомерна административна тежест за
последните.
16. Ненужно, но и неизпълнимо, е изискването за
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установяване
местоположението
на
подлежащото на идентифициране лице.
Неясно е с какво установяването на
моментното местоположение ка съответното
лице подпомага по какъвто и да е начин
рисковия му профил На следващо място
опоаделени методи за сключване на сделки от
разстояние могат да не позволяват или
позволяват безследно манипулиране на
подобно установяване на местоположение.
17. В контекста на единния европейски пазар и

дигиталната ера на предоставяне нз услуги,
недоумение буди изискването за „изясняване
на причините клиент от друга държава или
юрисдикция да използва услугите на
конкретното лице по чл. 4 ЗМИП".
18. Условията на чл. 42 биха създали значителни

пречки пред задължените лица по чл. 4
Скоростта на устзнозяване ча делози
взаимоотношения е от ключова важност за
избооа на клиента. В случай, че той е
поставен пзед избора да чака писмо или да
трябва да си издаде квалифициран електронен
подпис, това би отказало съответното лице от
избора на български доставчик на услуги. В
този смисъл изискването на чл. 42 от проекта
би създало непропорционална тежест за
задължените лица, която би намалила
значително тяхната конкурентоспособност ка
евоопейския пазар.
В тази връзка желаем да отпразим
следните предложения за изменения:
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Не приема

„АЙКАРТ” АД

1. Дефиниране на всячо понятие, което няма

„АЙКАРТ” АД

2. Подобряване

„АЙКАРТ” АД

3. Приемане

„АЙКАРТ” АД

4. По-подробни правила относно събирането на

Не приема

„АЙКАРТ” АД

5. Смекчаване на изисвканията и съответно

Приема

изрична дефиниция и може да създаде предложението.
объркване или неточно тълкуване от
задължените лица по чл. 4 или от държавните
органи.

Предложението не е достатъчно ясно и
конкретно.

на
систематичното Приема
разположение на разпоредбите на правилника, частично
както и уеднаквяване на терминологията му с предложението.
тази на закона.

Предложението не е достатъчно ясно и
конкретно. Направени са някои редакции във
връзка с по-конкретни становища, отразени в
настоящата таблица.

на реални правила относно Не приема
на опростената комплексна предложението.

Предложението не е достатъчно ясно и
конкретно. ЗМИП и ППЗМИП съдържат редица
разпоредби в тази посока, които са значително
по-подробни в сравнение с тези в отменения
ЗМИП и правилника за прилагането му.
Прилагат се и Насоките на ЕНО.
Предложението не е достатъчно ясно. ЗМИП
и ППЗМИП съдържат редица разпоредби в тази
посока. Декларацията е достатъчно подробна,
като някои становища, отразени в настоящата
таблица,
съдържат
и
предложения
за
опростяването й.
В разпоредбите, касаещи дистанционното
установяванае на делови взаимоотношения и
извършване на сделки и операции, са направени
редакции. Тъй като в становището не са дадени
конкретни
предложения,
промените
са
съобразени с предложения, дадени в становища
от други лица, включени в настоящата таблица.

прилагането
проверка.

декларация
по
образец,
включен
Приложение № 2 и предвиждането
изключения от това правило.

в предложението.
на

намаляване на административната тежест при предложението.
установяване
на
взаимоотношения
от
разстояние по начин, който отговаря на
приетите правила от държавите-членки, които
имат разивити пазари на предоставяне на
финансови услуги от разстояние.
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В срока за обществено обсъджане вземаме
отношение към публикувания проект за
Павилник за прилагане на Закона за мерките
срещу изпирането на пари.
Изключително похвално е, че вносителят е
уредил
възможността
за
отдалечена
идентификация на лица, с оглед на разпоредбата
на чл. 55 т. 2 ЗМИП. Същевременно считаме, че
има известни несъвършества, върху които
обръщаме внимание, с оглед разработването и
внасянето на окончателния проект на Правилник.
1. Бележки по чл. 42:
1.1.
От разпоредбата е изпуснато като
мярка изискване за използването на схема
за електронна идентификация, за която е
извършено уведомяване или друг начин
на идентификация, признат от закон.
Становище: Регламент (ЕС) 910/2014
относно електронната идентификация и
електронните удостоверителни услуги
установява норми, съгласно които
страните-членки могат да установят една
или повече държавни или частни схеми за
електронна идентификация. Когато тези
схеми се нотифицират пред Европейската
комисия, те стават законен метод за
електронно идентифициране на лица в ЕС
(чл. 6 от Регламента) без необходимост от
представяне на каквито и да е документи
или допълнителни доказателства относно
идентичността. От една страна те стават
задължителни за всички национални
обществени
електронни
услуги
в
България, в т.ч. финансовите (чл. 5 във
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връзка с чл. 1, ал. 2 и пар. 1, т. 12 и 14 от
Закона за електронното управление, както
и Закона за електронната идентификация).
От друга страна всеки гражданин от
страна- членка на ЕС има право да се
идентифицира чрез нотифицирана схема
за
електронна
идентификация
за
ползването на публична услуга в друга
страна членка и приемащата държава е
длъжна да осигури тази възможност (в
случая България) - чл. 6 от Регламента.
Неизпълнението на това задължение от
Република България може да повелече
санкции срещу държавата.
Предложение за промяна: Добавя се
нова т. 1 със следното съдържание: "1.
Изискване за електронна идентификация
чрез схема за електронна идентификация,
за която е налице уведомяване по
Регламент № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014
година
относно
електронната
идентификация и удостоверителните
услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС)
910/2014) или друг признат с нормативен
акт начин за електронна идентификация".
1.2.
В
т. 1 е предвидено като
мярка изискване за ползването на
квалифициран електронен подпис, което
не е достатъчно.
Становище: Разпоредбата по принцип е
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правилна, но самото използване на
квалифициран електронен подпис не е
достатъчно за идентифициране на лицата.
Това е така, защото в квалифицираното
удостоверение за електронен подпис по
принцип не се вписват лични и
идентификационни данни на физическото
или юридическото лице. Вписването на
такива атрибути е допустимо на
основание Преамбюл (54) и чл. 28, т. 3 от
Регламент (ЕС) 910/2014. Не всички
доставчици, обаче, вписват такива
атрибути. Например в България има
доставчици, които следват политики за
издаваните квалифицирани удостоверения
за е-подпис, така че не вписват в тях ЕГН
или могат да издадат удостоверение с
вписване само на псевдоним на лицето. В
този случай сам по себе си електронният
подпис,
придружен
от
такова
квалифицирано удостоверение, няма да е
достатъчен за идентифициране на лицата това ще възможно само с електронен
подпис, придружен от квалифицирано
удостоверение
с
вписани
идентификационни данни на титуляря на
е-подписа. Вписването или не на такива
специфични атрибути (идентифициращи
данни) е изцяло избор на доставчика дали
ще следва такава политика, защото ако
той избере да ги вписва, трябва съответно
да носи отговарност за верността им (чл.
13 от Регламента). От друга страна е
възможно да се обезпечи механизъм на
използването
на
квалифициран
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електронен подпис без вписани атрибути,
но с наличието на електронно подписан с
КЕП документ, от който да могат да се
извличат личните идентификационни
данни. В този случай отново ще може да
се осигури идентификацията на лицата.
Предложение за промяна: Текстът на т.1
се изменя както следва: " 1. изискване за
използването
на
квалифициран
електронен
подпис,
когато
от
квалифицираното
удостоверение
за
електронния подпис или чрез начина на
използването
на
квалифицирания
електронен подпис може да се извърши
идентификация;"
1.3.Принципна бележка към чл. 42.
Използването на схема за електронна
идентификация
съгласно
закон
(нотифицирана по Регламента или друг
признат от закон начин за идентификация)
и използването на квалифицирани
удостоверителни услуги по Регламента и
ЗЕДЕУУ са достатъчни и могат да се
използват като самостоятелни мерки за
идентификация на лица, без да се
допълват с друга мярка. Аргумент за това
произтича от влязлото в сила от 9 юли
изменение на Директивата за мерките
срещу изпиране на пари (Директива (ЕС)
2018/843 на Европейския парламент и
Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за
предотвратяване
използването
на
финансовата система за целите на
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изпирането на пари и финансирането на
тероризма и за изменение на директиви
2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС). Чл. 13, пар. 1,
б. "а" изрично указва, че "идентифициране
на клиента и проверка на неговата
самоличност въз основа на документи,
данни или информация, получени от
надежден
и
независим
източник,
включително средства за електронна
идентификация
и
съответни
удостоверителни услуги, предвидени в
Регламент (ЕС) N° 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета (*),
когато има такива, или всякакви други
сигурни дистанционни или електронни
процедури за идентификация, които са
регулирани, признати, одобрени или
приети от съответните национални
органи". В този ред може да се приеме
използването на тези два метода да се
използват самостоятелно и да се обособят
в оделна алинея на чл. 42.
Предложение за промяна: Създава се ал.
2: "(2) Идентификация може да се
извършва и чрез прилагането като
самостятелна мярка на:
1. уведомена схема за електронна
идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 или друг признат с нормативен
акт начин за електронна идентификация,
или
2. квалифицирана
удостоверителна
услуга по смисъла на Регламент (ЕС) №
910/2014."
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2. Бележки по чл. 41, ал. 3 и 4.
Приема
Тесктът на ал. 2 предвижда, че за целите частично
на ограничаване на рисковете, свързани с предложението.
дистанционния характер на извършваните
действия по идентификация и проверка на
идентификацията по ал. 1, лицата по чл. 4
ЗМИП въвеждат вътрешни системи за
контрол. В ал. 3 се дефинира, че системите
по ал. 2 следва да не позволяват: 1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото
на
идентифициране
физическо лице; 2. използването на чужди
идентификационни данни и документи за
самоличност;
3.
предоставяне
на
идентификационни данни и документ за
самоличност под заплаха, принуда или
други сходни обстоятелства. Считаме, че
такива системи не е възможно да се
въведат.
Становище: Разбираема е идеята на
вносителя да се въведат допълнителни
защити
при
дистанционната
идентификация и проверката й. За
съжаление, обаче, такива системи не
съществуват
понастоящем,
защото
изброените хипотези са факти от
обективната действителност, които са
резултат от неправомерно поведение на
субектите и не могат да бъдат спрени с
технологични средства. Със същата степен
на невъзможност би се въвело изискване
да се въведат технологични системи,

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3:
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към за граничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
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които да не позволяват извършване на
друго престъпление - убийство или
кражба, например. Каквито и технологии
да се въвеждат, те могат само да намаляват
рисковете, но в никакъв случай не могат
да предпазят обществото от извършване на
престъпления. И на ИТ сектора, и на
академичните среди, и на финансовите
среди не са познати такива системи, които
да позволяват недопускане предоставяне
на неверни идентификационни данни от
страна
на
подлежащото
на
идентифициране
ф изическо
л ице, използването на чужди
идентификационни данни и документи за
самоличност,
предоставяне
на
идентификационни данни и документ за
самоличност под заплаха, принуда или
други сходни обстоятелства. На практика
въвеждането
на
такова
изискване
застрашава
въобще
отдалечената
електронна идентификация, защото никое
лице по чл. 4 няма да може да осигури
въвеждането на такава система. Това е
обективно невъзможно.
Извън изложеното, ал. 4 въвежда
допълнителни изисквания, които от една
страна е невъзможно да бъдат постигнати
(например при нотифицирани схеми за
електронна идентификация по Регламент
910 няма представяне на документ за
самоличност, следователно няма как да се
изпълни изискванията по т. 1 -3 за
идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението

3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условия, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.
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на различните елементи на документите за
самоличност, сравняване на защитни
елементи на документите за самоличност с
тези на предварително заложени във
вътрешна база данни с образци. Освен
това, изискванията по т. 4 предвиждат
установяване
местоположението
на
подлежащото на идентифициране лице,
което влиза в противоречие с Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Общ регламент относно защитата на
данните) и на практика препятства
развитието на дистанционните финансови
и други услуги. Ако поради съвсем лични
причини едно лице, което ползва услугите
се намира дискретно на определено
географско място, напр. хотел, дали няма
да има нищо напротив банката да
установи местоположението му? Също
така изясняване на причините клиент от
друга държава или юрисдикция да
използва услугите на конкретното лице по
чл. 4 ЗМИП разкрива същите проблеми.
Извън
противоречието
с
Общия
Регламент, ако български гражданин (пък
и гражданин на страна-членка на ЕС)
реши да ползва по електронен път
услугите на банката, докато се намира
извън България, това защо следва да е
пречка или утежняващо обстоятелство,
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което да налага изследване на причината
лицето да е в чужбина? Това на практика
ще е непреодолима бариера да се ползват
електронни услуги. Точка 5 също разкрива
сериозни проблемни моменти. Ако
например се ограничи приемането на
определени официални документи за
самоличност, признати на територията на
страна-членка на ЕС от друга страначленка
(например
паспорт
без
биометрични данни, какъвто има в Италия
или лична карта без снимка, каквато има в
Гърция), на практика се поставят бариери
пред свободното движение на стоки и
услуги на Европейския пазар и със
сигурност
ще
се
третира
като
дискриминационна
разпоредба
основание за налагане на санкции срещу
България от Европейската комисия за
неизпълнение
на
Договора
за
присъединяване към ЕС.
Предложение за промяна: Разпоредбите
на чл. 41, ал. 3 и 4 да отпаднат.
Във връзка с предложения за обществено Не приема
обсъждане Проект на Постановление на предложението.
Министерския съвет за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, бихме искали да
предоставим коментари, въпроси и предложения
от името на Асоциацията на Българските
Застрахователи (АБЗ).
1. Съгласно чл. 30, ал. 1, т.1 от ЗМИП
застрахователните компании имат право да
прилагат опростена комплексна проверка при
застрахователни договори с определени

Текстът на цитираната разпоредба от проекта
на ППЗМИП е в съответствие с разпоредбата на
чл. 26, т. 8 ЗМИП, която предвижда като
условие за прилагане на мерки за опростена
комплексна проверка уведомяване на САД ФР –
ДАНС. Уведомяването на САД ФР – ДАНС от
страна на лицата по чл. 4 ЗМИП дава
възможност САД ФР – ДАНС да разполага с
информация за категориите продукти, услуги и
клиенти, по отношение на които се прилагат
мерки за опростена комплексна проверка, и при
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при наличието на информация, обуславяща повисоко ниво на риск, директорът на САД ФР да
даде изрични указания за преустановяване
прилагането
на
мерките
за
опростена
комплексна проверка спрямо определени
категории услуги и клиенти (чл. 32, т. 2 ЗМИП).

прагове на застрахователни премии (когато
брутният размер на периодичните премии за
една година не надвишава 2000 лв. и 5000 лв.
при еднократна вноска или левовата им
равностойност). В новия Правилник (чл. 22,
ал. 1) предвиденият уведомителен режим за
прилагане
на
мерките
за
опростена
комплексна проверка е твърде усложнен.
Считаме, че тъй като в тази група застраховки
с горепосочените нива на годишни премии не
съществува възможност за повишаване на
риска от пране на пари, с новия Правилник би
следвало при застраховките с горните
параметри да бъде прилагани мерки за поопростена комплексна проверка. Това би
спестило ресурс и излишна административна
тежест.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

2. В текста не е предвидена обратна връзка от
страна
на
административна
дирекция
„Финансово разузнаване" при ДАНС за
одобрение/неодобрение
или
мълчаливо
съгласие/одобрение на мерките. Считаме, че
този текст е необходимо да се прецизира, като
се посочи колко време е необходимо да се
изчака преди прилагането на опростена
комплексна проверка, както и какви са
последствията за задължените лица, ако
регулаторът не приема мерките за опростена
комплексна проверка, за които е уведомен от
задълженото лице.

Не приема
предложението.

Уведомяването на САД ФР – ДАНС от страна
на лицата по чл. 4 ЗМИП дава възможност САД
ФР – ДАНС да разполага с информация за
категориите продукти, услуги и клиенти, по
отношение на които се прилагат мерки за
опростена комплексна проверка, и при при
наличието на информация, обуславяща повисоко ниво на риск, директорът на САД ФР да
даде изрични указания за преустановяване
прилагането
на
мерките
за
опростена
комплексна проверка спрямо определени
категории услуги и клиенти (чл. 32, т. 2 ЗМИП).

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

3. Съгласно действащия в момента ЗМИП се
изисква изясняване на произхода на средства,
като в чл. 10, т. 4 е изброено какво включва

Не приема
предложението.

Приемането на предложението би могло да
доведе до ограничаване прилагането на
императивна разпоредба на ЗМИП.
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комплексната проверка на клиента. Но
случаите, в които се изисква изясняване на
произхода на средства не са конкретно и ясно
определени както в закона, така и в
Правилника. Има яснота единствено при
клиенти - държавни и местни органи,
институции, изпълняващи властови функции,
кредитни институции. По отношение на
другите клиенти няма яснота дали съществува
изключение от изясняване на произхода на
средствата - с оглед на размера на премията
или други фактори. Нашето предложение е в
Правилника да се приложат предишните
разпоредби на ЗМИП, като изясняването на
произхода на средствата да се извършва само
за лицата, извършващи сделки на стойност над
30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда
валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната
равностойност в чужда валута, когато
плащането се извършва в брой.

Следва да се отбележи, че лицата оп чл. 4
ЗМИП имат задължение за изяснаване
произхода на средствата, като изясняването на
му чрез декларация не само, че не
задължително, но и се прилага в изрично
посочените в чл. 66, ал. 2 ЗМИП случаи.
В този смисъл, лицата по чл. 4 ЗМИП могат
да изяснят произхода на средствата чрез
прилагането на поне два от способите по чл. 66,
ал. 1 ЗМИП.
По отношение на нискорисковите ситуации,
посочени в мотивите към предложението,
следва да се отбележи, че в чл. 25, т.6 ЗМИП е
предвидено, че възможна мярка за опростена
комплексна проверка е приемането на установен
произхода на средствата на клиента при наличие
на достатъчно косвени индикации за произхода
на средствата. Освен това, т. 7 на същия член от
ЗМИП предивжда и прилагането на други
мерки, основани на риска, посочени в насоките
на Европейските надзорни органи съгласно чл.
17 от Директива (ЕС) 2015/849, при условия и
по ред, определени с правилника за прилагане
на закона. Степента на прилагане на мярката за
изясняване произхода на средствата и
останалите мерки за комплексна проверка на
клиента зависят от оценката на риска.
Уреждането на допълнителни ситуации като
изключение от изясняването на произхода на
средствата в ППЗМИП би било в противоречие
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със ЗМИП.
АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

4. Съгласно чл. 17, ал. 4, т. 10 от Правилника
задължените лица следва да вземат предвид
факторите, свързани с вида и поведението на
клиента относно установяване на съответствие
на установения произход на средства и
източник
на
богатство
с
наличната
информация
за
клиента.
Предлагаме
Правилникът да включва допълнителни
инструкции как застрахователните дружества
следва да потвърдят това съответствие, тъй
като те не разполагат с друга информация за
произхода на средства, освен предоставената
информация с декларацията за произход от
страна на клиента.
5. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Правилника
задължените лица следва да вземат предвид
факторите, свързани с репутацията на клиента
или неговия действителен собственик от
източници като медии, включително негативна
информация в медиите или други надеждни
източници. Във връзка с това задължение е
необходимо да се предоставят допълнителни
указания кои медии могат да се определят като
достоверни и надеждни източници за оценка
на риска от изпирането на пари, както и кои
случаи за информация за подозрения в
престъпна дейност/повдигнати обвинения
следва да взема предвид в оценката на риска
при комплексната проверка на клиентите.

Не приема
предложението.

По отношение декларирането на произхода
на средствата, следва да се отбележи, че редът е
определен в чл. 66 ЗМИП, а правилника се
уреждат само образецът на декларация и реда за
подаването й. Промяна в установения ред може
да се осъществи единствено чрез изменение на
разпоредбите в ЗМИП.

Не приема
предложението.

Както е посочено по-горе, режимът е гъвкав.
Не е ограничена възможността за лицата по чл.
4, т. 1 – 6 и 8 – 11 ЗМИП, сред които попадат и
застрахователите, да прилагат насоките на ЕНО.
Не е категорично посочено и кои рискови
фактори са с по-голяма относителна тежест.
Това разписване на рискови фактори има за цел
да даде насоки, като очертае основните
категории рискови фактори, като същевремнно
не изброява отделните такива императивно и
изчерпателно. Следва да се отбележи, че докато
разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 са императивно
разписани, разпоредбите на чл. 17, ал. 2-4, чл.
18, ал. 2-6, чл. 19, ал. 2-4, чл. 20, ал. 2 съдържат
примерни рискови фактори, което не е
недопустимо в нормативен акт.
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6. Съгласно чл. 17, ал. 4, т. 7 от Правилника
задължените лица следва да вземат предвид
факторите,
свързани
с
промените
в
структурата за собственост и контрол. Всички
промени в структурата за собственост се
извършват в Търговския регистър към
Агенция по вписванията след предоставяне на
необходимите
документи
от
представляващите/представителите
на
юридическите лица. По какъв начин следва да
се потвърди основателността на причините за
промяна на структурата на собственост от
страна на задълженото лице при положение,
че тази промяна е официално вписана в
партидата на юридическото лице?
7. Съгласно чл. 17, ал. 4, т. 13 от Правилника
задължените лица следва да вземат предвид
факторите, свързани с вида и поведението на
клиент юридическо лице с нестопанска цел и
възможността за злоупотреба за целите на
финансирането на тероризма. От изискването
на става ясно кои фактори следва да бъдат
взети предвид (с изключение на комплексната
проверка на клиента по Закона за мерките
срещу финансиране на тероризма), за да се
оцени риска от злоупотреба за целите на
финансирането на тероризма.
8. Предлагаме да бъде изготвен списък с
конкретна информация за сектори с по-висок
риск от корупция и изпиране на пари, към
които реферира чл. 17, ал. 2, т. 1. и т. 2 на база
на направената национална оценка на риска,
тъй като в момента такава информация липсва.
В тази връзка е необходимо да бъде уточнено
ако застрахователното дружество е част от

Не приема
предложението.

Факторът въпроизвежда фактор от Насоките
на ЕНО и е примерен. Следва да се отчита напр.
доколко промяната не създава предпоставки за
използване на подставени лица. По-горе е
предложена редакция на цитираната разпоредба
с цел яснота.

Изчерпателен списък не може да бъде
изготвен, тъй като е налице динамика. В раздел І
на глава втора от проекта на правилник в чл. 21
от публикувания проект е посочено каква
информация се взема предвид, както и каква
информация може да бъде взета предвид при
идентификацията и оценка на рисковете.

Не приема
предложението.

Изчерпателен списък не може да бъде
изготвен, тъй като е налице динамика. В раздел І
на глава втора от проекта на правилник в чл. 21
от публикувания проект е посочено каква
информация се взема предвид, както и каква
информация може да бъде взета предвид при
идентификацията и оценка на рисковете.
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чуждестранна група, дали би могло да
използва за целта секторите, определени като
такива с по-висок риск от корупция и
изпиране на пари на групово ниво.
9. Съгласно чл. 18, ал. 5 и 6 от Правилника
задължените лица следва да вземат предвид
фактори, свързани с нивото на прозрачност и
степента
на
спазване
на
данъчното
законодателство, като налична информация от
надеждни източници относно степента на
спазване
и
ефективно
прилагане
на
международните стандарти за прозрачност и
обмен на информация за данъчни цели, както
и нивото на предикатната за изпирането на
пари престъпна дейност. Във връзка с
изискванията е необходимо да се предоставят
допълнителни указания кои нива на Corruption
Perceptions Index за определените държави,
определен от Transparency International, следва
да се включат като високорискови, както и кои
източници (включително медии) да се ползват
като надеждни за определяне на страните с повисок риск във връзка с нивото на
предикатната за изпирането на пари престъпна
дейност.
10. Чл. 21, ал. 5 въвежда изискването за
периодичен
преглед
на
рисковата
класификация на клиентите при използване на
система за автоматично определяне на нивото
на риск. В тази връзка е необходимо да бъде
уточнена процедурата за извършването на
периодичния преглед на практика както от
службите за превенция на изпиране на пари,
така и от специализираните служители в
застрахователните дружества.

Не приема
предложението.

Изчерпателен списък не може да бъде
изготвен, тъй като е налице динамика. В раздел І
на глава втора от проекта на правилник в чл. 21
от публикувания проект е посочено каква
информация се взема предвид, както и каква
информация може да бъде взета предвид при
идентификацията и оценка на рисковете.

Не приема
предложението.

Дадена е възможност лицата по чл. 4 ЗМИП
да изберат начин за оценката по чл .16, ал. 1 от
проекта като се допуска и използването на
автоматизирана
система.
Периодите
се
съобразяват с нивото и вида на риска. Това
следва да се конкретизира във вътрешните
правила на лицата по чл. 4 ЗМИП в зависимост
от вида, размера и естеството на дейността им.
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11. Чл. 36, ал. 1 усложнява извършването на
разширена комплексна проверка на лица по чл.
36. Застрахователните компании не разполагат
с официален списък на лицата по чл. 36 и
свързаните с тях лица с идентификационни
данни,
което
е
проблем,
посочван
нееднократно от АБЗ в рамките на предходни
обсъждания.

Не приема
предложението.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

12. Съгласно чл. 36, ал. 5 от ЗМИП категориите
„свързани лица" с видни политически
личности могат да се определят единствено с
попълнен въпросник от клиентите, тъй като не
е налична публична база данни или друг
надежден
източник
да
се
потвърди
свързаността с видни политически личности
по отношение на всички категории в ал. 5 съпрузи/лица във фактическо съжителство,
роднини по пряка и съребрена линия, лица в
търговски отношения и др. С оглед на
наличните възможности за определяне и
документиране на свързани лица, считаме, че е
необходимо да бъде включена и възможността
да се ползва един способ за събиране на

Не приема
предложението.

От предложението не става ясно дали касае
чл. 36 ЗМИП или чл. 36 от проекта на
правилиник. По отношение на лицата по чл. 36
ЗМИП, следва да се отбележи, че нито
Директива (ЕС) 2015/849, нито стандартите на
FATF предвиждат поддържането на такива
списъци
или
одопускат
ограничаване
изпълнението на задължението за прилагане на
мерки за разширена комплексна проверка до
проверка в списък. Следва да се отбележи,
наличието на механизми за публичност, като
напр. списък с декларирани обстоятелства за
имотно състояние имат подпомагащ характер,
но в никакъв случай справка в такъв списък не
изчерпва задълженията на лицата по чл. 4
ЗМИП.
Промяна в установения ред може да се
осъществи единствено чрез изменение на
разпоредбите в ЗМИП.
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информация като достатъчно надежден.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

13. Съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗМИП задължените
лица следва да установят източника на
имуществено състояние на клиент, лице по чл.
36 от ЗМИП. Считаме, че е необходимо да
бъдат предоставени допълнителни указания за
прилагане на чл. 26, ал. 1 от Правилника по
отношение ползването на надежден източник,
както и изискването за извършване на
периодичен
преглед
и
сравнение на
информация за декларирано имущество и
информацията, установена при комплексната
проверка.

Не приема
предложението.

В чл. 26, ал. 1 от проекта на правлиник не се
използва понятието „надежден източник”.
Конкретният начин за сравнение на информация
за декларирано имущество и информацията,
установена при комплексната проверка зависи
от конкретният случай, напр. дали в държавата,
в от която е лицето има законово изискване за
деклариране на определени обсотятелства
относно имущественото състояние.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

14. Изискването на чл. 36, ал. 2, т. 7 да се създава
историческа справка на всички действия по
идентифицирането
не
кореспондира
с
останалите изисквания на чл. 36, ал. 2, които
касаят конкретната справка от Търговския
регистър по чл. 54, ал. 2. Изискването на чл.
36, ал. 3, т. 1 на практика е неизпълнимо.

Приема
частично
предложението.

Предлага
се
„историческа”.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

15. Относно предвиденото в чл. 37 подаване на
декларация за действителен собственик
обръщаме внимание, че при встъпване в
отношения с юридически лица, регистрирани
на територията на Република България,
информацията относно собствеността се
съдържа в справките от съответния регистър
по чл. 63 от ЗМИП. Считаме, че в случай че
действителните собственици на юридическото
лице или друго правно образувание са
неоспоримо видни в официални документи,

Не приема
предложението.

заличаване

на

думата

Изискването е заложено в чл. 59 ЗМИП.
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издадени от съответен Търговски регистър,
попълването на декларация е ненужно и би
затруднило неоснователно много тези клиенти
при попълването й, поради което предлагаме
да не се изисква при такива случаи.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

16. Съгласно чл. 37, ал. 3 от Правилника
задължените лица следва да съберат
декларация за действителен собственик по ал.
2 в изпълнение на чл. 15 на ЗМИП преди
установяване на делови отношения. С оглед
прилагането на чл. 26, т. 2 категориите
клиенти-юридически лица с определен нисък
риск са сравнително малко на брой. Поголямата част от клиентите- юридически лица
са със среден риск, като в значителна част от
случаите попълването и предоставянето на.
декларацията изисква време и съгласуване от
страна на клиента- юридическо лице, което ще
доведе застрахователите да не могат да
осигурят застрахователно покритие и да
сключат
застрахователен
договор
с
юридическо лице поради липсата на
декларация при установяване на отношенията.
Считаме, че трябва да се обмисли
възможността
декларацията
да
бъде
предоставена от клиента в рамките на разумно
кратък срок непосредствено след установяване
на делови отношения.

Не приема
предложението.

Както е посочено в предложението по т. 16
моментът на изпълнение на задължението е
определен в ЗМИП, като в ЗМИП не е
предвидено уреждане на различни хипотези в
правилника.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

17. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Правилника и в
изпълнение на чл. 26 от ЗМИП задължените
лица следва да не събират копие на официален
документ за самоличност на действителен
собственик единствено ако клиентът е

Не приема
предложението.

ППЗМИП
изключения
Единствено
предвидена

не следва да урежда допълнителни
от правила, установени в ЗМИП.
в чл. 25, ал. 3, т. 1 ЗМИП е
такава възможност и тя касае
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АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

определен с нисък риск. В изпълнение на
Раздел VI от ЗМИП идентификацията на
действителен собственик включва проверка в
регистъра с действителни собственици,
събиране на декларация за действителен
собственик и събиране на копие на документ
за самоличност на действителен собственик
при клиенти с риск, по- висок от нисък. С
оглед на предвидените мерки считаме, че те
следва да се прилагат в пълнота само при
клиенти с висок или по-висок риск, където
следва да е задължително копието на документ
за самоличност на действителен собственик.
18. Съгласно чл. 47 от Правилника и чл. 66 от
ЗМИП задължените лица следва да установят
произхода на средствата. С оглед на
извършения
анализ
застрахователните
дружества не разполагат с двата минимално
изискуеми способа съгласно чл. 66, ал. 1 от
ЗМИП и налице остава само един, а именно
декларацията за произход на средства. Това
означава, че съгласно ал. 2 тя трябва да се
прилага за всички клиенти.
19. Съгласно чл. 47 на Правилника, ал. 4-10,
застрахователните дружества следва да
изискват от клиентите си да попълват
прекалено
детайлна
информация
за
контрагентите си, свързани със средствата на
произход
(клиенти,
наследодатели,
работодатели, приходи от търговска дейност,
детайлизиращи всичките си контрагенти и
др.). С оглед на предвидените мерки по ал. 410 считаме, че те са прекомерни за целите на
установяване на отношения между ползватели
на
застрахователни
услуги
и

ситуации с нисак риск.

Не приема
предложението.

Промяна на установения в ЗМИП (чл. 66)
режим е възможна само с измемение в ЗМИП, а
не с уреждане на изключение в ППЗМИП.

Приема
частично
предложението.

Във връзка с получени ставновища и от други
лица, част от реквизитите отпадат, алинеи 3- 10
на чл. 47 се заличават, а част от изискванията се
посочват в образеца на декларация.
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застрахователните дружества. Предлагаме
изискванията да бъдат опростени не само
поради
излишното
детайлизиране
на
произхода на средствата, но и поради
невъзможността в голяма част от случаите
такива данни да бъдат предоставени от
клиентите.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

20. Съгласно чл. 65, ал. 3 от Правилника
застрахователните дружества следва да
изпратят копия на всички декларации по ал. 2
на Дирекция „Финансово разузнаване" на
ДАНС. Бихме искали да обърнем внимание, че
в този случай следва да бъдат предоставяни
хиляди декларации от всеки застраховател,
както и постоянно да бъдат изпращани нови
декларации във връзка с назначаване на нови
служители при агентите-юридически лица и
сключване на договори с нови агенти.

Приема
частично
предложението.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

21. Развитието в сферата на новите технологии е
динамично, поради което въведените в чл. 41 и
42 изисквания в тази област ще създаде
ненужни ограничения и ще възпрепятства
развитието на дигиталните услуги в
застрахователния
сектор.
Считаме,
че
въвеждането на толкова много изисквания в
раздел VII на глава II относно дистанционно
(без присъствието на клиента) извършване на
идентификация
и
проверка
на

Приема
частично
предложението.

Предлага се следната редакция на чл. 66, ал.
3:
(3) Доставчиците на платежни услуги по чл.
4, т. 2 ЗМИП и застрахователите и
презастрахователите по чл. 4, т. 5 ЗМИП
уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за представителите или агентите, с които са
сключени договори, както и за датата на
сключване на договорите по ал. 1 и датата на
подписване на декларациите по ал. 2.
Уведомяването се извършва до 15-то число на
месеца, следващ месеца на сключването на
договора със съответния представител или
агент.
Във връзка с получени становища и от други
лица, текстовете са редактирани.
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идентификацията
значително
ограничава
избора на възможни доставчици на нови
технологии и прави невъзможно използването
на работещи и доказали се решения на
европейско ниво. В тази връзка предлагаме чл.
41 и чл. 42 да бъдат променени като на
задължените лица се предостави избор за
алтернативно изпълнение на определен брой
от изброените изисквания, както и да бъде
предвидена възможността задължените лица
да използват и други способи или средства за
контрол, които им дават основание да приемат
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията за надлежно извършени.

АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

22. Чл. 60, ал. 6 предвижда във вътрешните
правила да се отчитат резултатите от оценката
на риска, което поставя въпроса дали
вътрешните правила на застрахователните
дружества трябва да се променят периодично
и да се изпращат за одобрение на
административна
дирекция
„Финансово
разузнаване" на ДАНС, което ако е така, е
трудно осъществимо за застрахователните
компании. Същият въпрос поставя и чл. 67, ал.
1, който регламентира, че плановете за
обучение, изготвяни на годишна база, са
неразделна част от вътрешните правила.

Приема
частично
предложението.

Отчитането на оценката на риска във
вътрешните правила на лицата по чл. 4 ЗМИП,
както е предвидено в чл. 60, ал. 6 от проекта на
ППЗМИП е предпоставка за изпълнение на
изискването на чл. 101, т. 8 ЗМИП за включване
на пропорционални на размера и естеството на
стопанската дейност на лицето по чл. 4 ЗМИП
политики, механизми за контрол и процедури за
ограничаване и ефективно управление на
рисковете от изпиране на пари и финансиране
на тероризма, установени на равнището на
Европейския съюз, на национално равнище,
както и на равнище задължен субект. Без
отчитане на оценката на риска на задължения
субект, това изискване не би могло да бъде
изпълнено.
Предлага се следната редакция на чл. 67, ал.
1:
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Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП изготвят
на годишна база план за въвеждащо и
продължаващо обучение на служителите си за
запознаването им с изискванията на ЗМИП и
актовете по прилагането му, който се изпраща
на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в
срок до 15-то число на месец февруари на
годината, за която се отнася. В плана се включва
и текущо практическо обучение, насочено към
разпознаване на съмнителни операции, сделки и
клиенти, и предприемане на необходимите
действия при възникнали случаи на съмнение за
изпиране на пари.
АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

23. Приложенията 1 и 2 към Правилника са
изключително
обемни
и
усложнени.
Попълването им от страна на клиентите ще
отнеме много време, което на практика ще
усложни процеса по приемане и регистриране
на клиент, както и би могло да доведе до
множество жалби. В допълнение на това
прекомерната
обстоятелственост
на
декларациите би довела до множество
пропуски при попълването им, тъй като
клиентите ще се ориентират трудно къде и
какво трябва да посочат или да не пропуснат.
Предлагаме да се опростят максимално
декларациите в тези приложения като все пак
се отчете нуждата от нормални условия за
извършване на бизнес.

Не приема
предложението.

В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
Подробното разписване на декларациите има
за цел да се внесе яснота относно възможните
хипотези, да се улесят клиентите, служителите
на задължените лица и да се ограничат случаите,
в които се налага справка в закона.
Разписаният в ЗМИП и доразвит в проекта на
ППЗМИП режим за деклариране в ЗМИП е
гъвкав и позволява адаптиране към дейността на
различнтите задължени лица. Изискването за
деклариране на данните и събирането на
изискуемите декларации ЗМИП може да бъде
изпълнено и чрез включване на декларациите
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като част от друг документ, изходящ от клиента.
АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

УЕСТЪРН ЮНИЪН
ПЛАТЕЖНИ
УСЛУГИ
ИРЛАНДИЯ
ЛИМИТИД

24. В Приложение 4 към Правилника в полето
„произход"
не
са
изрично
описани
обстоятелствата и необходимата информация
за деклариране на произход съгласно чл. 47 от
Правилника, което довежда до отказ от страна
на клиентите да попълват изискваната
информация
поради
прекаленото
детайлизиране и/или незнание какво е
необходимо да бъде посочено. Нашето
предложение е в полето „произход" да бъдат
изброени реквизитите от чл. 47, уточняващи
произхода на средствата.
Надяваме
се горните коментари и
предложения да бъдат разгледани, като с цел
подготвяне на нови текстове в Правилника
изразяваме готовност за среща за допълнителна
дискусия с Вас и отговорните експерти.
Отговор на Уестърн Юниън по документа,
подложен на публична консултация - проект на
Правилник за приложение на Закона за мерките
срещу изпирането на пари
Въведение
Уссгьрн Юниън („УЮ") желае да се
възползва от възможността да предостави
коментари по предложения проект на Правилник
за приложение на Закона за мерките против
изпирането
на
пари,
публикуван
от
Министерския съвет на 18. Октомври 2018.

Приема
предложението.

Предложена е редакция на образеца на
декларация, описана по-горе в настоящата
таблица.

Приема
частично
предложението.

По общите бележки:
Формулирането на текстовете в раздел ІІІ на
глава първа е съобразено с Делегирания Регламент
на Комисията (ЕС) 2018/1108 от 7 Май 2018, който
въвежда регулаторните технически стандарти за
критериите за назначаване на централни звена за
контакт и правилата относно техните функции.
Същевременно, при разписване на правилата и
изискванията е целено и постигане на съответствие
с установени с други нормативни актове изисквания
по отношение на доставчици на платежни услуги,
които извършват дейността си на територията на
страната под форма, различна от клон.
Така, напр. сроковете и изискуемите данни са
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За въвеждаща информация, УЮ е лидер в
глобалните платежни услуги. В допълнение към
онлайн услугите и услугите, насочени към
бизнеса и корпорациите, УЮ оперира широка
мрежа на дребно от над 500 000 агенти
разпределени в повече от 200 държави и
територии. В България УЮ предлага услугите си
чрез Мастър Агенти - най-вече банки действащи като агенти за една ирландска
платежна институция наречена Уестърн Юниън
Платежни услуги Ирландия Лимитид (Western
Union Payment Services Ireland Limited „WUPSIl"). WUPSIL е под контрола на
Централната банка на Ирландия („ЦБИ"). То е
паспортирало лиценза си в България (и други
държави в ЕС и ЕИП) на базата на Втората
Директива за платежни услуги („ДПУ 2").
Агентите на WUPSIL са регистрирани в ЦБИ
като такива.

заимствани от Наредба 16 от 29.03.2018 г. за
издаване на лицензи и одобрения, за вписване в
регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги
и платежните системи и за изискванията към
дейността на операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента. Независимо, че тези
звена за контакт се създават за различни цели,
хипотезите, в които възниква задължение за
създаване на звена за контакт, съвпадат в голяма
степен и това е отразено при подготовката на
текстовете в проекта на правилник. Същото се
отнася и до определените за това срокове, които
кореспондират на определените за аналогични
ситуации срокове в цитираната наредба. Аналогия
може да се посочи и при определяне на сроковете в
чл. 106, ал. 5 ЗМИП.

Резюме
УЮ се интересува преди всичко от
разпоредбите на Раздел III от Глава първаИзисквания към Централното звено за контакт
на издатели на електронни пари и доставчици
на платежна услуги съгласно чл.9 ЗМИП и поспециално от изискването Централното звено за
контакт да бъде юридическо лице (вместо лице)
и да бъде локализирано в България (вместо в
региона).
УЮ е на мнение, че предложените от
българския Министерски съвет изисквания за
Централно звено за контакт надхвърлят и отиват
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отвъд целите и намеренията на европейското
законодателство срещу изпирането на пари.

УЕСТЪРН ЮНИЪН
ПЛАТЕЖНИ
УСЛУГИ
ИРЛАНДИЯ
ЛИМИТИД

Въвеждане на изискване за Централно звено Приема
частично
за контакти в България
(i) Естество на Централното звено за предложението.
контакт: физическо лице или юридическо лице
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета от 20. Май 2015 („4тата
директива срещу изпирането на пари")
предвижда в чл.45 (9), че държавите-членки
могат да изискват платежните институции,
установени на тяхната територия под форми
различни от клон, и чието главно управление се
намира в друга държава-членка, да назначат
Централно звено за контакт на тяхната
територия, което да осигурява от името на
назначаващата го институция съответствие с
правилата
относно
изпирането
на
пари/финансирането на тероризма и да улеснява
надзора от компетентните органи, включително
да предоставя на компетентните органи
документи и информация при поискване.
Делегираният Регламент на Комисията (ЕС)
2018/1108 от 7. Май 2018 въвежда регулаторните
технически стандарти за критериите за
назначаване на централни звена за контакт и
правилата относно техните функции.
Както Директивата, така и Делегираният
Регламент препращат към Централното звено за
контакт като средище/звено за контакт и не
конкретизират дали тоза трябва да бъде
физическо лице или юридическо лице. Все пак,
основателно е да се очаква, че Централното звено
1.

В ЗМИП и ППЗМИП не се съдържат
ограничения по отношение на аутсорсването на тази

дейност. Едно физическо лице трудно би могло
да изпълнява всички изисквания, определени в
ЗМИП и ППЗМИП. Предлага следната
редакция на чл. 12, ал. 1.
Чл. 12. (1) Издателите на електронни пари и
доставчици на платежни услуги по чл. 9 ЗМИП,
които създават централни звена за контакт по
чл. 10 и 11, предоставят на дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност” следните документи и
информация във връзка със създаването на
централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес на
управление на лицето, определено за
централно звено за контакт;
2. единен
идентификационен
код/БУЛСТАТ;
3. списък на лицата, управляващи и
представляващи централното звено за
контакт;
4. данни за контакт с централното звено за
контакт.
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за контакт трябва да бъде физическо лице, тъй
като едно изискване за учредяване на
юридическо лице би било в противоречие с
принципите на единния пазар и свободата на
предоставяне на услуги чрез използването на
агенти, които са признати от ДПУ 2, както и с
принципа на пропорционалност, който е признат
от 4тата директива срещу изпирането на пари и
Делегирания Регламент.
Въвеждането на изискване за Централно
звено за контакт от държавите-членки на
територията нз Европейския съюз („ЕС") е
съобразено с горните разсъждения.
Българските
власти
са
решили
да
имплементират изискване за Центра'лно звено за
контакт в България и изглежда ся предложили
разрешение това да е юридическо лице.
УЮ смята, че изискването за юридическо
лице противоречи на правото на ЕС по
причините, обяснени по-горе.
В допълнение, УЮ желае да посочи че,
както беше казано по-горе, УЮ предлага
услугите си в България чрез агенти съгласно
разпоредбите на чл.28 от ДПУ 2 и няма
физическо присъствие в България, с изключение
на Мастър Агентите. Затова, едно изискване УЮ
да учреди юридическо лице в България само с
цел последното да действа като Централно звено
за контакт изглежда изцяло непропорционално и
неоправдано.
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(ii) Географска локация на Централното Не приема
предложението.
звено за контакт
Българските власти предлагат Централното
звено за контакт да бъде локализирано в
България.
УЮ разбира причините за това изискване.
Все пак, имайки предвид целите на 4тата
директива срещу изпирането на пари и
Делегирания Регламент и принципа за
пропорционалност, УЮ уважително биха
поискали от българските власти да обсъдят
предоставянето на известна гъвкавост относно
географската локация на Централното звено за
контакт, по-специално в случая на УЮ.
Както се каза по-горе, УЮ оперира в
България без физическо присъствие, извън
агентите, които преимуществено са банки (с
единственото изключение на „Кеш експрес" и
„Спиди", които са съответно обменно бюро и
куриерска компания). Банките имат свои
собствени програми за осигуряване на
съответствие и подлежат на контрол от
Българската
народна
банка
(„БНБ").
Следователно, УЮ счита, че може надлежно да
осигури съответствие с правилата за изпирането
на пари/финансирането на тероризма отстрана на
агентите си, и да улесни контрола от страна на
компетентните власти, като назначи Централно
звено за контакт, което е установено в съседна
държава и което ще бъде изцяло на разположение
да пътува до България за изпълнение на ролята и
отговорностите като Централно звено за контакт,
включително да се среща с българските власти
при поискване, с разумно предизвестие.

Приемане на предложението ще затрудни
осъществяването на контрол за спазване на
изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
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УЮ също така посочва, като пример, че
Холандската Централна банка е въвела подобен
гъвкав подход, койго позволява Централното
звено за контакт на УЮ в Белгия да действа също
така и като холандско Централно звено за
контакт. УЮ смята, че този подход е позволил
тези органи и УЮ да постигнат целите на 4тата
директива срещу изпирането на пари и
Делегирания
регламент
и
ние
бихме
приветствали подобен подход в България.

УЕСТЪРН ЮНИЪН
ПЛАТЕЖНИ
УСЛУГИ
ИРЛАНДИЯ
ЛИМИТИД

(iii) Външно Централно звено за контакт
Съгласно горните съображения, в случай че
българските власти не биха били готови да
разрешат гъвкав подход по отношение на
географската локация на Централното звено за
контакт, УЮ ще обсъди възможността да
назначи външна фирма, локализирана в
България, която да изпълнява ролите и
отговорностите на Централно звено за контакт, в
съгласие с пазарните практики на групи,
опериращи в целия ЕС, при което отделни
функции се аутсорсват на свързани лица от
групата или на трети лица.
УЮ разбира, че европейското право и
българското право биха позволили аутсорсването
на тези услуги, при условие че УЮ запази
пълната отговорност и осигури адекватен
контрол i/ърху тези аутсорсвани дейности. Ако
УЮ назначи външно Централно звено за контакт
в България, УЮ ще осигури горните условия да
бъдат изпълнени.

Приема
предложението.

В ЗМИП и ППЗМИП не се съдържат
ограничения по отношение на аутсорсването на
тази дейност.
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(iv) Промени в данните на Централното Не приема
звено за контакт
предложението.
Накрая, раздел III, чл.12 (4) от Глава първа
на проекта на Правилник изисква в случаите на
промени в данните, предоставени по ал.1,
доставчиците на платежни услуги да уведомят
Дирекцията за финансово разузнаване при
Държавната агенция за национална сигурност в
7-дневен срок от настъпването на промяната.
УЮ отбелязва, че този срок е твърде кратък
и уважително би поискало от българските власти
да обсъдят разрешаването на по-дълъг срок от 15
дни.
Заключителни бележки
УЮ се надява, че отговорите са полезни за
осветляването на основните съображения и
приоритети по отношение на повдигнатите теми,
и би приветствало възмо>кността да предостави
по-нататъшни и по- подробни коментари по
съдържанието
на
предложеното
законодателство.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

Прилагаме нашите предложения по текстове
от проекта на нов ПП па ЗМИП. като бихме
желали да направим и някои общи бележки и
предложения, свързани със структурата на

глава първа е съобразено с Делегирания
Регламент на Комисията (ЕС) 2018/1108 от 7 Май
2018, който въвежда регулаторните технически
стандарти за критериите за назначаване на
централни звена за контакт и правилата относно
техните функции.
Същевременно, при разписване на правилата и
изискванията е целено и постигане на съответствие
с установени с други нормативни актове изисквания
по отношение на доставчици на платежни услуги,
които извършват дейността си на територията на
страната под форма, различна от клон.
Така, напр. сроковете и изискуемите данни са
заимствани от Наредба 16 от 29.03.2018 г. за
издаване на лицензи и одобрения, за вписване в
регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги
и платежните системи и за изискванията към
дейността на операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента. Независимо, че тези
звена за контакт се създават за различни цели,
хипотезите, в които възниква задължение за
създаване на звена за контакт, съвпадат в голяма
степен и това е отразено при подготовката на
текстовете в проекта на правилник. Същото се
отнася и до определените за това срокове, които
кореспондират на определените за аналогични
ситуации срокове в цитираната наредба. Аналогия
може да се посочи и при определяне на сроковете в
чл. 106, ал. 5 ЗМИП.

По общите коменари:
Относно структурата
проекта на парвилник.

и

подредбата
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на

Правилника и общата рамка на дейността па
задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП.
Смигаме, че при изготвяне на окончателния
вариант на Правилника следва максимално да се
отчетат особеностите и нуждите на попадащите в
обхвата на нормативната уредба по-малки
задължени субекти, както и да се осигури
третиране, което да е пропорционално и да
отговаря на техните специфични потребности и
на естеството на тяхната стопанска дейност,
както е указано и в т. 27 от Преамбюла па
Директива (НС) 2015/849 на Европейския
парламент и па Съвета 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 па Съвета
и за отмяна на Директива 2005/60/ЕС) на
Европейския парламент и на Съвета и па
Директива
2006/70/F0
на
Комисията
(„Директивата”). Особено внимание следва да се
обърне п на текстовете, уреждащи извършването
на идентификация при сключване на договори
чрез пълномощник п чрез електронни изявления,
за да не се затрудняват и ограничават
възможностите за дистанционно установяване на
делови отношения и дистанционно сключване на
сделки, като се отчита общото състояние и
тенденциите на развитие на новите технологии,
използването
па
електронни
платформи,
цифрови, интернет и мобилни приложения в
стопанския живот. Смигаме, ме е необходимо да
се прецизират текстове, които съдържат
дефиниции,
съответно
да
се
уточни
съдържанието на понятията, конто са твърде

Неясен е коментарът относно несъотвествието
със структурата и подредбата на ЗМИП.
Бележката е обща и не съдържа конкретни
предложения за разместване разпоредбите и/или
съответните глави и/или раздели. При
съставянето на текстовете като цяло е следвана
последователността на предвидените в ЗМИП
препратки към правилника за прилагане на
закона. Противно на изразеното в коментара
притеснение за административна тежест за
задължените лица, е счетено, че този подход би
следвало да улесни четенето и прилагането на
двата акта.
По
отношение
необходимостта
от
съобразяване на проекта на правилник с
естеството и характера на бизнеса на някои от
задължените по чл. 4 от ЗМИП лица, както и
посочената необходимост да се отчетат
особеностите и нуждите на попадащите в
обхвата на нормативната уредба по-малки
задължени субекти:
Въпреки че коментарът е общ, е редно да се
посочи, че при обсъждането на ЗМИП
неколкократно бяха обсъждани въпроси,
свързани с различния характер на дейността на
различните категории задължени лица, както и
различните технически, административни и
други ресурси, с които същите разполагат. В
тази връзка, многократно беше отбелязвано, че
не е възможно в нормативен акт да бъдат
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общо формулирани или за които липсват
дефиниции, което създава предпоставки за
противоречиво тълкуване па разпоредбите.
Следва да се прецени и в каква степен и в какви
съотношения текстове от Съвместните насоки на
Европейските надзорни органи за рисковите
фактори (..Насоките")' е нужно директно да се
възпроизвеждат в Правилника, както и да се
обсъди понякога избирателният подход при
такова отразяване. Правният характер на
Насоките е такъв, че те слелва да бъдат
използвани
по-скоро
за
тълкуването
и
изясняването
на
истинския
смисъл
на
разпоредбите на ЗМИП и Директивата и за
изпълването със съдържание на по-общо
формулирани постановки, без да бъдат въздигани
в скрепени със санкции правни разпоредби и по
този начин да стават част от нормативните
текстове от по-висок ред. независимо, че не
произтичат пряко от съгласуваната чрез актове
като регламенти и директиви воля на държавитечленки на Европейския съюз Възникват и редица
въпроси, свързани с коректния превод на
Насоките,
доколкото
немалка
ча^л
от
положенията в тях директно са въведени в ПП на
ЗМИП.
Обръщаме внимание и на това. че
структурата па проекта на ПП на ЗМИП като
цяло не кореспондира със структурата на приетия
вече и влязъл в сила ЗМИП.
По Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпиране на пари могат да се
направят и редица по-конкретни бележки,
коментари и предложения, които излагаме в
Приложение № 1 към настоящото писмо

уредени всички възможни ситуации, които биха
възникнали в практиката. Разпоредбите на
ЗМИП и, доколкото проектът на ППЗМИП
доурежда част от регламентираните в закона
въпроси, имат типичната за правните норми цел
да въведат общи правила, приложими към
различни ситуации, и от друга страна – да
разпишат
механизми,
които
позволяват
гъвкавост при прилагането на мерките. Такъв
пример са вътрешните правила по чл. 101
ЗМИП, различните видове вътрешни правила,
възможността задължените лица сами да ги
съставят и да ги предоставят за утвърждаване на
САД ФР – ДАНС. Друг пример е възможността
за прилагане на различни мерки за комплексна
проверка на клиента според оценките на риска,
включително оценката по чл. 98, съобразяване
на степента и обема на същите с нивото на
установения риск, и пр. Описаният подход има
за цел да даде възможност на лицата по чл. 4
ЗМИП да прилагат приложими към техния вид
дейност, размер, администартивна и техническа
обезпеченост вътрешни правила за прилагане на
мерките по ЗМИП и ЗМФТ, включително
критериите за разпознаване на съмнителните
сделки и операции. Същевременно, по
отношение на по-малките задължени субекти, е
предвидена възможност за прилагане на
разработени от самите тях правила или
прилагане на примерни вътрешни правила,
разработени от САД ФР - ДАНС. По отношение
на
категориите,
които
имат
съсловни
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Приложение: съгласно текста.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

организации е предвидено разработването на
такива от същите. Могат да бъдат посочени и
много други примери. Предложеният проект на
правилник само доразвива част от разпоредбите
на ЗМИП и не разписва правила, които да
противоречат на правни норми, за прилагането
на които следва да бъде приет. Не е редно да се
очаква от ППЗМИП и да предвижда изключения
от правила, установени с разпоредбите на
ЗМИП.
Въпреки че първоначалният проект на текстове
на ППЗМИП е подготвен от експерти от ДАНС,
която има основна компетентност по отношение
на ЗМИП, преди публикуване на проекта за
обществено обсъждане са предприети действия
за съгласуване на текстовете с МВР, предвид
споделеното съпредседателство на работната
група, подготвила проекта на ЗМИП, Агенция
по вписванията, предвид компетнетността й по
отношение на част от въпрсите, свързани с
уредбата на въпросите, свързани с данните за
действителните собственици на юридическите
лица и други правни образувания, както и
основните надзорни органи съгласно ЗМИП Българска народна банка, Комисията за
финансов надзор, Държавна комисия по хазарта,
Националната агенция за приходите.
Получените
коментари
на
посочените
институции са взети предвид и са отразени в
редакция на текстовете, с изключение на тези,
които са получени с немалко закъснение, но са
адресирани чрез предприемане на редакции след
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поучаването им в рамките на междуведомствено
съгласуване на проекта на нормативен акт по
ред на УПМСНА.
По отношение общия коментар за
текстовете,
уреждащи
извършването
на
идентификация при сключване на договори чрез
пълномощник и чрез електронни изявления:
Проектът няма за цел те да бъдат на практика
абсолютно елиминирани като способ за
установяване на делови взаимоотношения, а да
бъдат разписани правила за същото. Предвид
получените предложения за редакция на
същите, те ще бъдат редактирани, както е
посочено по-долу и в други части от таблицата.
По отношение на поставения въпрос за
неоходимата степен и в какви съотношения
текстове относно рисковите фактори от
Съвместни насоки на Европейските надзорни
органи следва директно да се възпроизвеждат в
ППЗМИП и по отношение на избирателния
подход при такова отразяване:
В различни разпоредби на ЗМИП и ППЗМИП е
посочено, че лицата по лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и
8 – 11 ЗМИП прилагат насоките на ЕНО. Това
прави ненужно дословното преписване на
същите
в
правилника.
Същото
е
нецелесъобразно и с оглед вероятността от
актуализация на същите.
От друга страна, именно по-малките
задължени лица, споменати по-горе в
предоставените бележки по проекта, не
разполагат с подобни насоки и примерно
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

1. Пo чл. 16, ал. 2, г. 2.
Текстът е излишно усложнен, като са
добавени допълнителни хипотези и е разширен
обхватът му в сравнение с текстовете на т. 22. б.
„а”, „б” и ,,с” на Насоките, чрез включването на
израза „или с която е свързан по друг начин”.
Вместо използваната в Насоките логическа
конюнкция („и”) в Правилника е използвана
дизюнкцията („или”), което наред с общата
формулировка „свързан по друг начин” води до
практическа невъзможност да се установят

Не приема
предложението.

разписани рискови фактори и мерки за
ограничаване и управлението на рисковете. Това
е една от причините в част от разпоредбите на
чл. 17-20 от проекта на правилник да се
разпишат примерни рискови фактори, които
могат да се вземат предвид. Същевременно,
режимът е гъвкав. Не е ограничена
възможността за лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11
ЗМИП да прилагат насоките на ЕНО. Не е
категорично посочено и кои рискови фактори са
с по-голяма относителна тежест. Това
разписване на рискови фактори има за цел да
даде насоки, като очертае основните категории
рискови фактори, като същевремнно не
изброява отделните такива императивно и
изчерпателно. Следва да се отбележи, че докато
разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 са императивно
разписани, разпоредбите на чл. 17, ал. 2-4, чл.
18, ал. 2-6, чл. 19, ал. 2-4, чл. 20, ал. 2 съдържат
примерни рискови фактори, което не е
недопустимо в нормативен акт.
Формулировката
дава
възможност
за
отчитане и други връзки със съответната
държава или географска област.
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всички възможни връзки, които съществуват в
отношенията клиент и действителен собственик
при оценката па рисковете, свързан с държави и
географско разположение. В текста не са ясно
разграничени хипотезите клиент - физическо
лице и клиент - юридическо лице. Предлагаме
текстът да се редактира, с оглед да може
практически да се прилага.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

1. По чл. 17, ал. 2, т. 4.
Предлагаме от текста да отпадне изразът
„включително дали се ползва за управление
на активи”.
„4. за клиент юридическо лице или друго
правно образувание - целта и предмета на
дейност, включително дали се ползва за
управление на активи;”
Мотиви: Считаме, че отчитането на целта
и предмета на дейност е достатъчно е оглед
оценката на рисковете, свързани с естеството на
клиента.
1. По чл. 17, ал. 2, т. 6.
Предлагаме тексът да отпадне или да се даде
определение на новите понятия, дописани с
Правилника.
Мотиви: В чл. 17. ал. 2, т. 6 от Правилника
се говори за принадлежност към категория, която
въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 от
ЗМИП. предполага възможност за оказване па
решаващо влияние при вземане на решения от
обществен интерес. Така визираната категория
следва да бъде конкретизирана, тъй като
даденото определение е твърде общо. неясно и
трудно за прилагане па практика и предполага

Не приема
предложението.

Посоченият в чл. 17, ал. 2, т. 4 от проекта
примерен рисков фактор възпроизвежда
рискови фактори, свързани с Насоките (т. 19 и
21).

Не приема
предложението.

Посоченият в чл. 17, ал. 2, т. 6 от проекта
примерен рисков фактор възпроизвежда рисков,
свързани с Насоките (т. 19 – шеста подточка).
Предлага се следната редакция с цел внасяне на
яснота:
6.заемане на друга важна позиция, която,
въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 ЗМИП,
би могла да даде възможност за злоупотреба с
това положение за лично облагодетелстване или
облагодетелстване на трети лица;
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твърде голям субективизъм. За да може да се
приложи, т рябва да бъде дефинирано и какво се
счита за „решаващо влияние" и „решения от
общест вен интерес".
всякаква незабранена от закона дейност, което
би довело до изобщо до невъзможност да се
правя'1 достоверни прогнози в каква сфера ще се
насочи дейността му.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

4. По чл. 17, ал. 2, г. 9.
Приема
Предлагаме текстът да се редактира, като предложението.
думата „бъдеща” да се замени е „планирана”.
„9. съответствието на установеното за
предишната,
настоящата
и
бъдещата
пзапиран ата стопанска или професионална
дейност на клиента или неговия действителен
собственик с наличната за него информация;"
Мотиви: текстът е изключително широко
формулиран и по този начин изисква да се правят
прогнози за бъдещи действия, дори и в случаите,
когато задълженото лице но чл. 4 от ЗМИП не
разполага е някакви обективни източници па
информация, от които може да се съди за
плановете на клиента (папр. бизнес планове,
проспекти, писма за намерения и пр.). Обратно,
наличието на подобни източници по-достоверно
ще очертава плановете на клиента във връзка със
стопанската му дейност и те ще могат да се
ползват при оценка на рисковете. Това е особено
валидно при вписана в предмета на дейност на
търговско дружество-клиент възможност то да
извършва всякаква незабранена от закона
дейност, което би довело до изобщо до
невъзможност да се правят достоверни прогнози
в каква сфера ще се насочи дейността му.
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

5. По чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2.
В чл. 17, ал. 3. т. 1 и 2, както и в други
текстове от Правилника се говори за „надеждни
източници на информация". В тази връзка следва
да се определи какво се разбира под „надеждни
източници на информация". Опит за подобно
определяне има в чл. 18. ал. 7 от Правилника, но
там изрично е посочено, че това определяне
важи само за целите на проверката по чл. 18. ал.
2-6 от Правилника.
Доколкото проверката е в източници на
информация, взети от „медии", да се даде
определение или критерии на това. на какво
следва да отговаря определена „медия", за да
може да бъде приета като достоверен източник
на информация (напр. такива регистрирани по
реда па съответен закон, с известни журналисти
и т.п.). Друг възможен вариант би бил на
страница!а па Държавна агенция „Национална
сигурност" да се публикува препоръчителен
списък с медиите, които може да се ползват.

Не приема
предложението.

Посоченият в чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2 от проекта
примерни рискови фактори възпроизвеждат
рискови фактори от Насоките (т. 20 – първа
подточка). Предложението за редакция е в
противоречие с т. 20 от Насоките, където е
посочено, че се отчита информация в медиите и
други надеждни източници на информация,
както и изирично се посочва, че липсата на
влязла в сила присъда не е достатъчно
основание за отпадане на риска.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

6. По чл.17, ал. 4, т. 5.
Предлагаме да отпадне тази точка:
„5. стремеж към дистанционно установяване
на деловото взаимоотношение или дистанционно
извършване на сделки или операции, когато няма
основателна причина за същото;”
Мотиви: В Насоките липсва описание на
подобен рисков фактор. Това е формалната
постановка па въпроса. При условията на единен

Не приема
предложението.

Чл. 17, ал. 4, т. 5 съдържат рисков фактор,
изброенпримерно. В ППЗМИП не е посочено, че
наличието на този фактор задължително води до
установяване на по-висок риск от изпиране на
пари и финансиране на тероризъм. Лицата по чл.
4 ЗМИП са свободни да преценят доколко
произтичащите в тези ситуации потенциални
рискове не могат да бъдат ограничени от
използването на вътрешните системи на
131

общ пазар в рамките на ЕС и тенденцията за
глобализация па икономическите процеси в
световен
мащаб,
предполагащо
огромни
количества трансграничпи сделки, съчетано е
използването на новите технологии, прави
дистанционното
установяване
на
делови
отношение основна норма на поведение и
стремежът към дистанционно сключване ма
сделки не Гш следвало да се разглежда като
особен рисков фактор.

задълженото лице, подготовката и опита на
служителите му, използваните нови продукти и
услуги
и
механизми
за
доставка,
функционалните характеристики на ползвантие
софтуерни продукти и пр.
Следва да се
отбележи и, че за определени видове дейност е
характерно дистанционното установяване на
отношения или извършване на сделки или
операции, докато за други не. Не стремежът за
дистанционно сключване на сделки се
разглежда като особен рисков фактор, а този
стремеж, когато няма основателна причина за
същото.
Предлага се следната редакция на чл. 17, ал. 4, т.
5 с цел яснота:
5.стремеж към дистанционно установяване на
деловото взаимоотношение или дистанционно
извършване на сделки или операции, когато
причината за същото не може да се установи с
оглед на информацията на разположение на
лицето по чл. 4 ЗМИП, или не съответства на
наличната информация за клиента;
Предлага се следната редакция на чл. 17, ал. 4, т.
12 с цел яснота:
12.
наличие или липса на основателна
причина, клиент, установен в друга държава, да
ползва продукти и услуги при лицето по чл. 4
ЗМИП, която може да се установи с оглед на
информацията на разположение на лицето по
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чл. 4 ЗМИП;

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

8. По чл. 17, ал. 2, т. 11; чл. 17, ал. 3, Не приема
т. 4; чл. 17, ал. 4, т. 14; чл.18, ал. 2, т. 3; предложението.
чл.18, ал. 4, т. 3; чл.18, ал. 5, т. 4; чл. 18,
ал. 6, т. 3; чл. 19, ал. 3, т. 5; чл. 20, ал. 2, т.
6;
Предлагаме да отпадне изразът „други
фактори, определени от лицето по чл. 4 от
ЗМИП”.
С предприемането па мерки по реда па
ЗМИП и оценката на клиент във връзка е прането
па пари се засягат пряко правата и интересите на
субекта на правото, същият може да стане обекм
па разследване от държавен орган и това следва
да се случва по ясни критерии и точно
определени правила.
В случая, с Правилника много текстове
съдържат извършването на субективна преценка
от задължените по закопа лица. като наличието
на такава преценка следва да бъде ограничено
доколкото е възможно.
С цитираните по горе членове са определени
„други фактори, определени от лицето по чл. 4 от
ЗМИП”. при което възниква въпросът по какъв
начин следва да са определени тези фактори, въз
основа па какви критерии, в какъв акт. е каква
тежест следва да се ползва тази преценка и т.н.
При по-задълбочен анализ би могъл да възникне
и въпросът доколко лице. което не е държавен
орган може да определя правила, които могат
потенциално да нарушат правната сфера на др\т и

Цитираните текстове касаят възможността
лицата по чл. 4 ЗМИП да отчитат и други рискови
фактори по своя преценка, което е преден пример за
гъвкавата уредба на мерките и реда за тяхното
прилагане. Това се отнася до отчитане на
определени обстоятелства за целите на определяне
на нивото на риск, произтичащо от конкретното
делово взаимоотношение или сделка или операция,
и последващото прилагане на съответния вид мерки
за комплексна проверка на клиента и съобразяване
на степента и обема на тяхното прилагане.
Референцията към Общия регламент за защита на
личнитеданни (GDPR) е неясна.
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субекти па правото. Също така следва да се има
предвид и потенциалът за стълкновението с
правилата на Общия регламент за защита на
данните (GDPR).

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

7.
По чл. 17, ал. 4, т. 12
Във
връзка
с
дистанционното
идентифициране на клиенти и дистанционно
установяване на делови взаимоотношения може
да се направи още едно предложение, логическо
следствие от предложението по чл. 17, ал. 4, т. 5.
За разлика or четвъртата Директива относно
предотвратяване използването на финансовата
спетема за целите на изпирането на пари в новата
пета Директива (КС) 2018/843 на Европейския
парламент и на съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива (КС) 2015/849 за
предотвратяваме използването на финансовата
система за целите на изпирането па пари и
финансирането на тероризма и за изменение на
директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/КС. ролята на
средствата за електро нна идентификация
и съответни удостоверителни услуги, предвидени
в Регламент (КС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета е изцяло променена
и се използват като метод за над еждна
иденти фи кация, а именно:
Чл. 13. параграф 1 се изменя, както следва:
а) буква а) се заменя със следното:
„а) идентифициране на клиента и проверка
на неговата самоличност въз основа на
документи, данни или информация, получени от
надежден и независим източник, включително
средства
за
електронна
идентификация,

Не приема
предложението.

Чл. 17, ал. 4, т. 12 съдържат рисков фактор,
изброенпримерно. В ППЗМИП не е посочено, че
наличието на този фактор задължително води до
установяване на по-висок риск от изпиране на
пари и финансиране на тероризъм. Лицата по чл.
4 ЗМИП са свободни да преценят доколко
произтичащите в тези ситуации потенциални
рискове не могат да бъдат ограничени от
използването на вътрешните системи на
задълженото лице, подготовката и опита на
служителите му, използваните нови продукти и
услуги
и
механизми
за
доставка,
функционалните характеристики на ползвантие
софтуерни продукти и пр.
Следва да се
отбележи и, че за определени видове дейност е
характерно дистанционното установяване на
отношения или извършване на сделки или
операции, докато за други не.
10. наличие или липса на основателна
причина, клиент, установен в друга държава, да
ползва продукти и услуги при лицето по чл. 4
ЗМИП, която може да се установи с оглед на
информацията на разположение на лицето по чл.
4 ЗМИП;
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съответни удостоверителни услуги, предвидени в
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета (*), когато има такива,
или всякакви други сигурни дистанционни или
електронни процедури за идентификация, които
са регулирани, признати, одобрени или приети от
съответните национални органи.
Във връзка с това следва да се прецизират
текстовете за повишен риск ог дистанционно
идентифициране на клиенти и дистанционно
установяване на делови взаимоотношения, а
именно, ме такъв риск не е налице, когато се
използват улугите схема за електронна
идентификация или удостоверителна услуга,
предоставяна от квалифициран доставчик на
удостоверителни услуги по смисъла на Регламент
(КС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета ог 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверите.! нит е услуги
при електронни трансакции на вътрешния пазар и
за отмяна на Директива 1999/93/КО (OB. I 257/73
от 28 август 2014 г.) (Регламент КС 910/2014).
Предлагаме и този смисъл и въз основа на
горната аргументация да отпадне и т. 12 на чл.
17, ал. 4, която третира като рисково
поведението на клиент, установен в друга
държава и ползващ услугите и продуктите на
лицето по чл. 4 от ЗМИП.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

9. По чл. 19, ал. 4, г. 3.
„3. да съществуват максимални прагове,
които да ограничат използването па продуктите и
услугите за целите па изпирането на пари и
финансирането па тероризма.”

Приема
предложението.

Предлга следната редакция на чл. 19, ал. 4, т.
3:
при определяне на максимални прагове степента, в която тези прагове ограничават
използването на продуктите и услугите за
4.
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

Нашият прочит на този текст е. че такива
максимални прагове се определят от самите лица
по чл. 4 от ЗМИП. като това се осъществява по
тяхна собствена индивидуална преценка. Ако се
търси друг смисъл, текстът следва да претърпи
редакция.
9. По чл. 20, ал. 1.
Предлагаме изразът „степента, в която
деловото взаимоотношение се установява и
сделките
и
операциите
се
извършват
неприсъствено” да отпадне, като се отчетат
мотивите към бележките и предложенията по чл.
17. ал. 4. т. 5 и чл. 17. ал. 4. т. 12.

11. По чл. 24.
а) Редакционно предлагаме текстова
промяна на чл. 24. an. 1 проект на ПГ1 па ЗМИП.
тъй като предложеният вариант е сложен от
лексикална гледна точка. На следващо място т. 1
предполага оценка па „нивата на корупция” в
дадена държава, което не е посочено въз основа
на какво да се извърши и как да се събере такава
обективна оценъчна информация.
б) В чл. 24. ал. 1. т. 3 предлагаме изразът
„при липса на реална дейност в страната” да
отпадне, предвид неясната и прекалено обща
формулировка. Не би следвало да се прави
разширена комплексна проверка папр. на един
портфейлен
инвеститор,
който
закупува
финансови инструменти на борсата или дялове
на колективна инвестиционна схема или
предоставя пари на лицеизирани финансови

целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма.

Не приема
предолжението.

Приема
частично
предложението.

Предлага се добавяне на израза „и условията
за това” след степента, в която деловото
взаимоотношение се установява и сделките и
операциите се извършват неприсъствено”. Нито
ЗМИП, нито проектът на правилник свързват
задлжително дистанционното установяване на
взаимоотношенията или извършването на
сделка или операция задължително с висок риск.
Целта да се отчет потенциялните рискове в тези
ситуации.
По чл. 24, ал. 1, т. 1:
Направена
е
редакция
формулиране на изискванията.

за

по-ясно

По чл. 24, ал. 1, т. 3:
Изложените за предложената редакция
мотиви съдържат референция към липсата на
реална търговска дейност, докато в т. 3 на чл.
24, ал. 1 е посочено „реална дейност”, което
напр. би могло да включва и професионална
дейност. Целта на тази разпоредба е да обхване
случаи, в които напр. сметките на регистрирани
търговски дружества се използавт за операции с
транзитен
характер.
При
оценката
на
относителната тежест на рисковия фактор
следва да се вземе предвид как същия се отнася
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институции за доверително управление, без да
изгражда
или
управлява
предприятия,
произвежда промишлена продукция, извършва
превози, назначава
работници,
извършва
доставки или други дейности в сферата на
реалната икономика.
в) Разпоредбата на чл. 24. ал. 1, т. 4 е
напълно неясна и създава сериозни основания за
съмнение при практическото и прилагане. Ако
имаме частично съвпадение с 2 имена "Мария
Иванова". "Иван Петров", "Хасан Али" и други
често срещани имена в региона, то нима това
частично съвпадение на две имена ще се счита
като задължително основание за разширена
комплексна проверка? Въвеждането на такова
частично съвпадение като основание па
разширена проверка не съответства нито на
Директивата, пито на закона. Нещо повече, т. 4 е
посочена като самостоятелно основание и
предпоставя напълно неоправдани разширени
проверки налице, конто нямат нищо общо е
частично съвпадналите имена е някакви други
лица. за които има негативна информация в
някакви неясни бази данни или открити
източници. Предлагаме т. 4 на чл. 24, ал. 1 да
отпадне, тъй като противоречи на целите на
закона и директивата и не ги постига, нито е в
съзвучие с обективна оценка на риска.

към характера и целта на деловото
взаимоотношение или случайната сделка или
операция (чл. 21, ал. 5 от публикувания проект
на правилник).
По чл. 24, ал. 1, т. 4:
Случаите, в които негативната информация за
лице, което попада в някоя от категориите,
посочени в чл. 36 ЗМИП, включва и всички
данни, необходими за идентифициране на
лицето са действително редки. Обикновено
цитираните в предложението публикации
съдържат информация за имената и заеманата от
лицето длъжност, като други данни, необходими
за идентификацията на това лице, се съдържат
например
на
интернет
страницата
на
институцията, в която заема длъжността, или в
други достъпни публични източници на
информация, включително такива, свързани с
изисквания за деклариране на определени
обстоятелства, произтичащи от заемането на
длъжност, която попада в категориите по чл. 36.
Предложената редакция би довела до случаи,
в които поради липсата напр. на дата на раждане
на лицето в публикация, и при възможност за
установяването
на
допълнителните
идентификационни данни, това не се случва и
ще се приложи същият режим за установяване
принадлежонстта на лицето към категориите по
чл. 36, както по отношение на лица, за които
такава негативна информация не е налице.
Предлага се следната редакция на чл. 24, ал. 1
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и 2 от публикувания проект на правилник:
Чл. 24. (1) Лицата по чл. 4 ЗМИП прилагат
поне два от способите по чл. 42, ал. 2 ЗМИП, за
да установят дали клиентът или действителния
собственик на клиента юридическо лице или
друго правно образувание е лице по чл. 36 от
ЗМИП, когато:
1. клиентът или действителният собственик
на клиента е от държава, за която е налична
информация за високи нива на корупция, или от
държава, обект на санкции, ембарго или
подобни мерки от страна на Европейския
парламент и от Съвета или от Съвета за
сигурност на Организацията на обединените
нации, както и в случаите на конкретни
указания от страна на Европейския съюз или
Организацията на обединените нации;
2. клиентът юридическо лице или друго
правно образувание е със структура на
собственост,
която
включва
номинални
собственици и управители или по друг начин
затруднява установяването на действителните
собственици и/или предпоставя анонимност;
3. при липса на реална дейност в страната
и/или когато сметката се използва предимно за
прехвърляне на средства между други лица;
4.
при
частично
съвпадение
на
идентификационните данни с тези на лица, за
които е налична негативна информация в бази
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данни или информация от открити източници;
5. в други случаи на установен по-висок риск
по реда на глава седма ЗМИП.
(2) С оглед ефективното прилагане на
мерките за разширена комплексна проверка по
отношение на делови взаимоотношения с лица
по чл. 36 ЗМИП, както и при извършване на
случайна операция или сделка с такива лица,
лицата по чл. 4 ЗМИП могат да изискват
информация от съответен член на групата в
държавата на произход или регистрация на
клиента при спазване на изискванията на чл. 80
ЗМИП и чл. 9, ал. 12-14 ЗМФТ.
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По чл. 25.
Чл. 25 от Правилника препраща към
Приложение № 1 - декларацията за видни
политически личности. В самото Приложение №
1 са изброени различните категории лица, но
никъде не е включена хипотезата па чл. 36. ал. 3
от ЗМИП. Същата следва да бъде включена, тъй
като реквизитите на декларацията са със
задължителен характер и ако е налице хипотезата
па чл. 36. ад. 3 от ЗМИП, съответният клиент
няма да може да декларира това обстоятелство.

Приема
частично
предложението.

В образеца на декларация ще бъде добавено
уточнението относно чл. 36, ал. 3. По отношение
предложението за по-опростено съдържание, като се
изброят приложимите случаи (напр. на гърба на
декларацията), а деклараторът да попълни само
конкретното основание, конкретното изброяване на
категориите в основния текст на декларацията би
улеснило както клиентите, така и служителите,
които приемат декларацията, тъй като ще намали
случаите, в които възникват неясноти и се правят
справки със ЗМИП.
Предлага
се
добавяне
на
текста
„включително
чрез
електронно
изявление,
електронен документ електронен подпис, при
спазване на изискванията на Раздел VII” в края на
текста на ал. 3 на чл. 25 от публикувания за
обществено обдсъждане проект на ППЗМИП.
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. Но ч л. 32, а л. 1.
Смисълът на текста е неясен, което ще
доведе до трудност при практическото му
прилагане поради което той следва да бъде
допълнително пояснен. Не става ясно какво
означава, че рисковете, идентифицирани в
наднационалната, националната и браншовата
оценка на риска, не могат да бъдат ограничавани
чрез прилагането на посочените членове от
ЗМИП и ПП на ЗМИП? Предлагаме текстът да
бъде редактиран с цел по-голяма яснота при
правоприлагането от страна па задължените
субекти по чл. 4 от ЗМИИ.

Приема
предложението.

Предлага се редакция на чл. 30-33 от
публикувания проект и нова подредба на
разпоредбите с цел по-ясно разписване на
хипотезите:
Чл. 31. (1) Извън случаите по чл. 35 ЗМИП,
лицата по чл. 4 от същия закон прилагат мерки
за разширена комплексна проверка на клиента
съобразно риска, и когато в резултат на
идентифицирането и оценката на рисковете по
реда на раздел І, които произтичат от
установяването на делово взаимоотношение с
клиента или от извършването на случайна
сделка или операция от клиента, установят
високо ниво на риск от изпиране на пари или
финансиране на тероризъм.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват:

9. изискване и/или събиране на по-голям
обем от данни, документи и информация;
10.
изискване на данни, документи и
информация от различни източници с цел
съпоставяне, събиране и/или проверка на вече
събрани данни, документи и информация;
11.
съобразяване
честотата
на
извършване на действията по т. 1 и 2 с
установеното ниво на риск от изпиране на пари
и финансиране на тероризъм;
12.
изискване на разрешение от
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служител на висша ръководна длъжност за
установяване или продължаване на делово
взаимоотношение или извършване на случайна
сделка или операция, както и за извършване на
определени сделки или операции в рамките на
деловото взаимоотношение или разрешаване
ползването на отделни продукти или услуги,
бизнес практики, механизми за доставка, както и
за използването на нови технологии;
13.
изясняване
източниците
на
имущественото състояние на клиента;
14.
изискване на референции от
контрагенти на клиента или от други лица по чл.
4 ЗМИП;
15.
възлагане на проучване или
предприемане на други необходими за целта
действия на лица, ползващи се с добра
репутация и притежаващи доказана експертиза и
практически опит в сферата на превенцията и
предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
16.
предприемане на други действия,
преценени от лицето по чл. 4 ЗМИП като
подходящи.
Чл. 32. (1) Мерките по чл. 31, ал. 2 могат да
се прилагат и в случаите по чл. 35 ЗМИП в
допълнение към мерките за разширена
комплексна проверка по Глава втора, раздел ІV
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от същия закон, когато лицата по чл. 4 ЗМИП
установят, че рискове, идентифицирани в
извършената от Европейската комисия оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм или в оценките на риска по чл. 95, 98
и 100 ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез
прилагането на чл. 35 - 49 ЗМИП и чл. 24 - 30 от
настоящия раздел
(2) Действията за установяване наличието на
обстоятелствата, обуславящи прилагането на
мерките по ал. 1 се документират и събраните
данни, документи и информация се съхраняват
по реда на глава трета, раздел І ЗМИП.
(3) В случаите по ал. 1 задължително се
спазват изискванията, определени в чл. 51, ал. 2
ЗМИП.
Чл. 33. Видът на конкретните мерки за
разширена комплексна проверка, прилагани в
случаите по чл. 31, ал. 1, и на допълнително
прилаганите мерки за разширена комплексна
проверка в случаите по чл. 32, ал. 1, както и
степента и обемът
им се съобразяват с
установения риск.
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По ч л. 36.
Чл. 36 от Правилника препраща към
разпоредбата на чл.-54, ал. 2 от ЗМИП, която от
своя страна препраща към чл. 23. ал. 6 от Закона
за търговския регистър и регистъра на

Не приема
предложението.

В текста на чл. 36 са направени правнотехнически корекции, но изискванията за
документиране остават. Следва да се отбележи,
че
разписаните
изисквания
позволяват
адаптиране към конкретния вид дейност.
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Разпоредбата е насочена към постигане на цел,
а не разписва точен механизъм и конкретна
последователност на предприеманите действия.

юридическите лица е нестопанска цел, където са
изрично изброени определени правни субекти,
които съгласно чл. 54. ал. 2 от ЗМИП могат да се
ползват
с
известно
облекчение
при
идентификацията па клиентите. Но втората част
от ал. 1 на чл. 36 от Правилника, както и ал. 2 на
същия член. говорят изобщо за лицата по чл. 4 от
ЗМИП. Това означава ли, че се разширява кръгът
на лицата, които могат да се ползват от
облекчената процедура?
В тази връзка и доколкото в Насоките
отсъстват подобни изисквания, предлагаме
ал. 2 и 3 на чл. 36 да от паднат.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По чл. 37, а л. 4.
В чл. 37. ал. 4 от Правилника се посочва, че
при условията на чл. 26 от ЗМИП. задължените
лица могат да не събират копие от официален
документ за самоличност на физическите лица
действителни
собственици
на
клиент
юридическо лице или друго правно образувание.
В действителност в ЗМИП изобщо няма
изискване да се събира копие от официален
документ за самоличност на физическите лица действителни
собственици
на
клиент
юридическо лице или друго правно образувание.
Изискванията
към
идентификацията
на
действителните собственици и проверката на
тяхната идентификация се съдържат в глава
Втора, раздел VI от ЗМИП. В чл. 59, ал. 2 от
ЗМИП се казва, че за действителните
собственици се събират данните по чл. 53. ад. 2
от ЗМИП, където са посочени съответните
необходими данни, а самото задължение за

Приема
частично
предложението.

Предлага се редакция на чл. 37, като ал. 4-6 се
заличават.
Условията към случаите, в които се допуска
да не се събира копие на документ за
самоличност, се разписват в отделен член в
раздел V на същата глава.

143

снемането на копие от официален документ за
самоличност се съдържа в чл. 53. ал. I. към който
няма препратка.
В тази връзка предлагаме този текст да
отпадне, тъй като с него се въвежда изключение
от несъществуващо по ЗМИП задължение за
лицата по чл. 4.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По чл. 38.
Не приема
Предлагаме чл. 38 да се редактира по предложението.
следния начин:
„Чл. 38. За изпълнение на чл. 63 ЗМИП
представляващите на учредените на територията
на Република България юридически лица и други
правни
образувания,
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
подават декларация с нотариална заверка на
подписа, която съдържа реквизитите съгласно
приложение № 3.
Мотиви: Изискване за нотариална заверка
не е предвидено нито в чл. 63 ЗМИП, нито в чл.
50а от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и
до регистъра па юридическите лица с
нестопанска цел.

Следва да се отбележи, че посочената в чл. 38
от проекта на правилник нотариална заверка на
подписа е различна от нотариалната заверка на
съгласието по чл. 63, ал. 4, т. 3. Текстът на
декларацията, както и цитираното изискване е
съгласуван с компетентната за вписването
инситуция.
В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По ч л. 41, ал. 3 п 4.
Предлагаме да отпаднат ал. 3 и 4 на чл. 41,
тъй като те не са практически приложими поради
липсата на повишен риск в случаите, когато се
използват услугите, свързани със схема за
електронна идентификация или удостоверителна
услуга, предоставяна от квалифициран доставчик
на удостоверителни услуги по смисъла иа
Регламент (ЕС) № 910/2014 па Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/1:0 (OB. I 25 73 от 28 август
2014 г.) (Регламент ЕС 910/2014).
Освен това. подобни изисквания не се
съдържат в Насоките.
Приложими са същите мотиви както по
предложенията по чл. 17. ал. 4 т. 5 и 7. изложени
по-горе.

Приема
частично
предложенията.

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3 и 4:
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към ограничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
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4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

12. По чл. 42.
Приема
Предлагаме текстовете от чл. 42 да бъдат частично
редактирани по следния начин:
предложението.
а) В чл. 42. г. 1 след думата „подпис” да се
добави
запетая
и
след
това
изразът
„поз воляващ
идентификация
па
кли ента, с ъгласно разпоредбите на
ЗМИП;”
б) В чл. 42. т. 3 след думата „регистри” да се
добави изразът „от външния доставчик, ако се
използват такива услуги”.
Moтиви: Необходимо е да се избегне

Предлага се следната редакция:
Текстът на чл. 42 от публикувания за
обсъждане проект се заличава и се създава
алинея 7 в чл. 41 със следното съдържание:
„(7) При установяването на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността на
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дублирането на справки от доставчика на
външни услуги и поднадзорното лице по чл. 4 от
ЗМИП.
в) В чл. 42. т. 4 след израза „документи за
самоличност да се добави изразът „от външния
доставчик, ако се използват такива услуги”.
Мотиви: Необходимо е да се избегне
дублирането на справки от доставчика па
външни услуги и поднадзорното лице по чл. 4 от
ЗМИИ.

идентификационните данни на клиентите, в
допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
ЗМИП могат да се използват и следните методи:
10. Използване на традиционни методи за

комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност, провеждане
на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
11. Провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта служител
на лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги;
12. Други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 ЗМИП на съответното лице
по чл. 4 ЗМИП и одобрени от дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.”
Предлага се следната редакция на чл. 42:
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни могат
да се извършват и чрез уведомена схема за
електронна идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 на Европейския парламенти и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
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трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) или друг признат с нормативен акт
начин за електронна идентификация, или
квалифицирана удостоверителна услуга по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при
условие, че са изпълнени изискванията на
ЗМИП
и
настоящия
правилник
за
идентифициране на клиента и проверка на
идентификацията.
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

19. По чл. 47, ал. 11.
Не приема
Предлагаме текстът да бъде редактиран по предложението.
следния начин:
(11) Декларацията се подава пред до
лицето по чл. 4 ЗМИП или пред до определен от
него служител преди извършването на
операцията или сделката.
Мотиви: Така формулиран, текстът може
да се тълкува като изискващ чисто физическо,
присъствено подаване на декларацията за
произхода на средствата. Ако се допуска поголямото, дистанционно установяване па делови
взаимоотношения и подписване на договори, per
argumentum a fortiori следва да се допуска
подаването на декларации дистанционно, като се
изпраща до/nа дружеството/съответния негов
служител, напр. с електронен подпис.
Що се отнася до реквизитите на
Декларацията за произход на средствата Приложение № 4 към Правилника чисто
графично не е предвидена възможност и няма

Формулировката
в
публикувания
за
обсъждане проект не ограничава начините за
изпълнение на задължението до физическо
присъствие
на
лицето.
Подобна
е
формулировката и в досега действащия
ППЗМИП.

148

предвидено място да се посочи конкретното
делово взаимоотношение или предметът на
операция или сделка. Така. както изглежда в
момента образецът на декларацията, излиза че
това е една бланкова декларация, която не може
да бъде свързана с конкретна сделка или
операция.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

20. По чл. 51, ал. 2.
В чл. 51. ал. 2 от Правилника, респективно в
чл. 72. ал. 1 от ЗМИП. е предвидено задължение
за лицата по чл. 4 от ЗМИП при съмнение и/или
узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на
средства с престъпен произход, да уведомяват и
компетентните органи съгласно НПК. 3VIHI' и
Закона за ДАНС.
В тази връзка и за да могат задължените
лица да изпълняват това си задължение, в
Правилника следва да се поясни кои именно
компетентни органи следва да бъда! уведомявани
Лицата по чл. 4 от ЗМИП не са длъжни да знаят
във всеки конкретен случай, кой е съответния!
компетентен орган от посочените институции.

Не приема
пердложението.

Тъй като има множество различни хипотези,
конкретното посочване на които в законов или
подзаконов нормативен акт е невъзможно.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

20. По чл. 60, ал. 3.
Не приема
Предлагаме ал. 3 на чл. 60 да се редактира по предложението.
следния начин:
„(3) Лицата по чл. 4 ЗМИП. които допускат
установяване на делови взаимоотношения или
извършване на случайна операция или сделка
чрез електронно изявление, електронен документ
или електронен подпис, или чрез друга форма
без присъствието на клиента, включват в
оценката си на риска по чл. 08 ЗМИП и оценка на

Чл. 60, ал. 3 от проекта на правилник не
гласи, че неприсъственото установяванен а
взаимоотношение или извършване на сделки
или операции задължително води до по-висок
риск, а предписва преприемане на действия по
идентифициране и оценка на специфичните
рисковете, свързани с това.
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произтичащия от това риск, освен, в
случаите, когато се използват услуги те
схема за електронна ид ентифик ация
или
удо сто вер ителн а
услуга,
предоставяна от квалифициран доставчик па
удостоверителни услуги по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014.
Мотиви: Ако текстът остане със същата
формулировка, всички бъдещи клиенти, които са
дигитално онбордвани, ще трябва да бъдат
класифицирани по вътрешната система като
високорискови. което поражда разширени мерки
за проверка, което не е необходимо, когато се
използват услугите на задължени те съгласно
Регламент 910/2014 лица.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

20. По чл. 63, ал. 4.
а) В образеца на декларацията по чл. 63. ал.
4 от ЗМИП Приложение № 3 към Правилника е
необходимо с оглед спазване на поредността на
изискванията, заложени в дадена правна норма,
първата част от декларацията да съдържа
необходимата информация по чл. 63. ал. 4. т. 1 от
ЗМИП и след това да дойде информацията по чл.
63. ал. 4. т. 2. така както е и в декларацията по чл.
59. ал 1. 1.3 от ЗМИП Приложение № 2 към
Правилника.
б) В образеца па декларацията по чл. 63.
ал. 4 от ЗМИП - Приложение № 3 към
11равилника. раздел II от декларацията, сред
изброените
хипотези
за
действителни
собственици има една хипотеза „лице, от чието
име и/или за чиято сметка се осъществява дадена
операция, сделка или дейност” Тази хипотеза
трябва да отпадне като самостоятелна хипотеза

Приема
частично
предложението.

Следва да се отбележи, че посочената в чл. 38
от проекта на правилник нотариална заверка на
подписа е различна от нотариалната заверка на
съгласието по чл. 63, ал. 4, т. 3. Текстът на
декларацията, както и цитираното изискване е
съгласуван с компетентната за вписването
инситуция.
В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
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от образеца па декларацията, тъй като съгласно §
2. ал. 1 от ДР на ЗМИП тази категория лица
(лице. от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или
дейност), за да бъде определена като
действителен собственик, трябва да отговаря наймалко на някое от изброените по-долу в $ 2. ал. 1
от ДР на ЗМИП условия, които от своя страна са
изброени за отбелязване и в
самата
декларацията. Сам по себе си фактът, че някое
лице се явява „лице, от чието име и/или за чиято
сметка се осъществява дадена операция, сделка
или дейност” не го прави действителен
собственик ако не отговаря на някое от
описаните в § 2. ал. 1 от ДР на ЗМИП условия.
Поради това тази хипотеза не следва да фигурира
като самостоятелна възможност за отбелязване,
защото винаги е свързана с другите. Също така в
образеца на декларацията по чл. 59. ал. 1. т. 3 от
ЗМИП съвсем резонно липсва за отбелязване
такава хипотеза.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА

21. По приложенията.
Приложенията са много дълги, като същата
информация може да се декларира в много посбит формат. В Декларацията за действителен
собственик. Приложение 2, вече се иска да се
попълва какво лице по определението в ЗМИП е
действителният собственик, което ще наложи
разяснения за клиентите. За декларацията в
Приложение 3, касаеща чл. 38 ППЗМИП:
представляващите на учредените на територията
на Република България (РБ) юридически лица и
др. правни образувания, които действат на
територията на РБ в качеството си на

Приема
частично
предложението.

В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
Подробното разписване на декларациите има
за цел да се внесе яснота относно възможните
хипотези, да се улесят клиентите, служителите
на задължените лица и да се ограничат случаите,
в които се налага справка в закона.
Разписаният в ЗМИП и доразвит в проекта на
ППЗМИП режим за деклариране в ЗМИП е
гъвкав и позволява адаптиране към дейността на
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„ТРАНЗАКТ ЮРЪП”
ЕАД

доверителни
собственици
на
тръстове,
попечителски
фондове
и
др.
подобни
чуждестранни правни образувания по чл. 68. ал 4
ЗМИП се изисква да е нотариално заверена.
Раздел девети в Правилника е Изясняване
произхода на средствата като въпреки, че
декларацията в Приложение 4 е останала кратка,
тук има указания като много подробно искат да
се описват договори, фактури, наследство,
спестявания и т.н. Изискването по ал. 11 от чл. 47
Декларацията да се подава ПРЕД поднадзорното
лице или определен от него служител преди
извършването на операцията или сделката, прави
невъзможно дистанционното подаване, както е
отбелязано по-горе във връзка с чл. 47, ал. 11.

различнтите задължени лица. Изискването за
деклариране на данните и събирането на
изискуемите декларации ЗМИП може да бъде
изпълнено и чрез включване на декларациите
като част от друг документ, изходящ от клиента.

Във връзка с поставения на обществено Приема
обсъждане проект на Правилник за прилагане на частично
Закона за мерките срещу изпирането на пари, предложението.
изпращаме нашите коментари относно новите
способи на идентифкицация с електронен подпис.
Ускорената дигитализация в рамките на Европа и
прякото й приложение във финансовия сектор
налага необходимостта от създаване на изцяло
нови дигитални бизнес модели, които налагат,
предизвикателства пред банките и финансовите
институции да отговорят на възможностите на
новите технологии и опциите за оптимизиране на
бизнес процесите.
Дългосрочната конкурентоспособност на
банките, платежните институции и дружествата
за електронни пари ги подтиква да стартират
процес по дигитализация на услугите си и да
разработят нови дигитални бизнес модели.

Проектът няма за цел да бъдат ограничени
неоснователно възможностите за дистанционно
извършване на идентификация, установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
сделки или операции, а да бъдат разписани
правила за същото. Предвид получените
предложения за редакция на чл. 41 е 42, те ще
бъдат редактирани, както е посочено в други
части от таблицата.
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ИНСТИТУТ НА
ДИПЛОМИРАНИТЕ
ЕКСПЕРТСЧЕТОВОДИТЕЛИ
В БЪЛГАРИЯ
(ИДЕС)

След извършено проучване сред големите
банкови и небанкови финансови институции в ЕС
относно използваните електронни подписи,
установихме, че за целите на електронна
идентификация
те
използват
реномирани
доставчици на електронни подписи като
DocuSign, Conga, OneSpan и други подобни,
които по същество не са квалифицирани
електронни
подписи.
По
наше
мнение
ограничаването за ползване на квалифицирани
електронни подписи ще ограничи прилагането на
добрите европейски практики, уеднаквяването на
правната рамка и недискриминарането на
българските ДПУ от другите европейски такива
при електронното идентифициране.
В допълнение бихме искали в Правилника за
прилагане на закона по-детайлно да бъдат
описани методите и способите за електронната
идентификация.
Във връзка с Проект па Правилник за Приема
прилагане на Закона за мерките срещу частично
изпирането на пари (ППЗМИП), публикуван на предложението.
18.10.2018 г. па Портала за обществени
консултации на Министерски съвет на
Република България, представяме настоящото
становище и предложения за промени по
публикувания
проект,
които
следват
хронологично текста на проекта:
I. В глави втора ..Комп лексна
проверка" , ра здел 1 „Ид ентифицира не
п
оценка
на
рисковите,
кои го
произтичат от установяване ни д елопо
взаимоотношение или от изв ършването
на случайна сде лка или операция ":
Разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от ЗМИИ

С цел уеднаквяване на терминологията
терминът „източник на богатство" се заменя с
„източник на имуществено състояние”.
Конкретният начин за сравнение на
информация за декларирано имущество и
информацията, установена при комплексната
проверка, в чл. 26 от проекта зависи от
конкретният случай, напр. дали в държавата, в
от която е лицето има законово изискване за
деклариране на определени обсотятелства
относно имущественото състояние.
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изисква от задължените лица да предприемат
подходящи действия за изясняване на източника
на имуществено състояние на клиент или
действителен собственик на клиент, за KOI ото са
установили, че е лице по чл. 36 от закона (видна
политическа личност или свързано с такава
личност лице). Проектът на ППЗМИП не
предоставя допълнителни указания относно
подходящите действия за изясняване на
източника на имуществено състояние и използва
вместо това термина „източник на богатство" в
чл. 17, ал 4, т 10 от проекта на ППЗМИП.
Считаме, че за избягване на съмнение е
необходимо да се уеднакви терминологията на
закона и подзаконовия нормативен акт. като в чл.
17, ал. 4, т. 10 изразът „източник на богатство" се
замени с израза „източник на имуществено
състояние". Наред с горното, считаме, че на
съответното систематично място (глава втора,
раздел III „Разширена комплексна проверка")
следва да се предоставят допълнителни указания
относно действията, които задължените лица
слeдва да предприемат за установяване на
източника на имуществено състояние в
предвидените от закона случаи.

ИДЕС

II. В глава втора „Комплексна проверка", Не приема
раздел II „Опростена комплексна проверка":
предложението.
Разпоредбите на чл.27-29 от ЗМИП
определят по отношение на кои лица може да са
прилага опростена комплексна проверка при
наличие на условията по чл. 26 от закона
Цитираните разпоредби се отнасят до клиент
кредитна институция или лице по чл. 4, т. 5, 8-11

Систематичното място на подобна редакция е
в ЗМИП.
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от Република България, от друга държава членка
или трета държава при наличие на определени
обстоятелства (чл. 27), държавен или местен
орган
на
Република
България
(чл.28),
институция, изпълняваща властови функции в
съответствие с правото на ЕС при наличие на
посочените в закона условия. Считаме, че но
отношение на дъщерните предприятия на
субектите по предходното изречение също
следва да с предвидена възможност за прилагане
на опростена комплексна проверка при наличие
на предвидените в закона условия. Ето защо
предлагаме в глава втора, раздел II да бъде
включена следната разпоредба:
„При наличие на условията по чл. 26 от
ЗМИП мерките по чл. 25. ал. 3 от ЗМИП могат да
се прилагат и когато клиентът е дъщерно
предприятие на:
1. кредитна институция или лице по чл. 4, т.
5, 8- 11 от ЗМИП от Република България, от
друга държава членка или от трета държава при
спазване на условията, посочени в чл. 27 от
ЗМИП:
2. държавен или местен орган на Република
България;
3. институция,
изпълняваща
властови
функции в съответствие с правото на
Европейския съюз при спазване на условията,
посочени в чл. 29 от ЗМИП. "

ИДЕС

III.
В глава втора „Комплексна
проверка", раздел V „Идентификация ч
проверка пя идентификацията на клиент":
1. Разпоредбата на чл. 57 от ЗМИП
предвижда, че задължените субекти могат да се

Не приема
предложенията.

По т. 1:
В § 1, т. 2 от ЗМИП е въведена дефиниция за
„група”, коато съответства на чл. 3 т. 15 от
Директива (ЕС) 2015/849.
Изложените за предложението мотиви биха
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позоват па предходно идентифициране на
клиента при прилагането на политики и
процедури в рамките на група, при наличие на
посочените в закона условия. Легалната
дефиниция на понятието „група", закрепена в
nap. 1, т. 2 от ДР на ЗМИП се фокусира върху
отношения
„предприятие
майка-дъщерни
предприятия" и не държи сметка за пoспецифични форми на принадлежност към
дадена организация, например одиторските
мрежи по смисъла на нар. 1, т. 1 7 от Закона за
независимия финансов одит. Според цитираната
разпоредба
"одиторска
„мрежа”
е
обединение,
към
което
принадлежи
регистриран одитор или одиторското
дружество
и
което
има
за
цел
сътрудничество, подялба на приходи или
разходи, или съсобственост на акции,
контрол или управление, общи политики и
процедури за контрол на качеството, обща
бизнес стратегия, използване на обща
фирма или на значителна част от
професионалните ресурси.
Доколкото членовете на одиторската мрежа
имат еднакви политики и процедури за
управление на риска и сходен рисков толеранс
по отношение на своите клиенти, считаме, че
следва да се допусне възможност задължените
субекти, които са членове на одиторска мрежа,
да се позовават на предходно идентифициране
на клиент, направено от друг член на мрежата,
който е субект на сходни нормативни
изисквания (например, законодателни системи в
рамките на Европейския съюз) и върху него се
осъществява надзор от компетентен орган във

могли да се отразят при изготвяне на оценките
на риска от тези лица, а резулататите – да се
отчетата при определянето на катогриите
клиенти, продукти и услуги, по отношение на
които се прилагат мерки за опростена
комплексна проверка.
Приемането на редакцията на текста от
проекта на правилник би могло да доведе до
разширяване
на
законово
определено
изключение от правило с подзаконова норма,
без да е налице делегация за това.
По т.2:
Тълкуването в предложението е неправилно.
В текста на законовата норма е използвано
множествено число.
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връзка с прилагането на мерките срещу
изпирането на пари. Още повече, че много често
членовете на една и съща одиторска мрежа,
осъществяващи дейност в различни държави,
предоставят услуги на местните дъщерни
дружества в рамките на група. В тези случаи
законът
би
следвало
да
допуска
идентификацията на клиента и действителните
собственици да бъде направена в рамките на
одиторска мрежа.
С оглед на горното предлагаме включване
на следния нов текст в глава втора, раздел V:
„За целите на чл. 10. т. 1 и 2 от ЗМИП
лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да се позоват на
предходно идентифициране на клиента при
прилагането на политики и процедури в
рамките на одиторската мрежа по смисъла на
nap. 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на
Закона за независимия финансов одит, при
условие, че лицето по чл. 4 от ЗМИП разчита на
информация, предоставена от трето лице, което
отговаря на следните кумулативни условия:
а) част е от същата одиторска мрежа;
б) прилага мерки за комплексна проверка на
клиента, прави ш за съхраняване на
документация и програми срещу изпирането на
пари и финансирането на тероризма с
съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 май
2015 година за предотвратяване използването на
финансовата система за целите ни изпирането
на пари и финансирането на тероризма, за
изменение на Регламент (EC) .V? 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 2005/60/Е0 на Европейския
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парламент и на Съвета и на Директива
2006/7О/ЕО на Комисията;
в) по отношение на него се осъществява надзор
от компетентен орган върху ефективното
прилагане на изискванията по буква „б".
2. Разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ЗМИП
предвижда, че по отношение на законните
представители на клиент юридическо лице или
друго правно образование, се прилага чл. 53 от
закона, т.е изисква се представяне на документ
за самоличност и снемане на копие от него,
както и събиране на определени лични данни,
посочени изчерпателно в чл.53, ал. 2. Законът и
проектът на правилника не третират случаите, в
които едно юридическо лице има повече от
елин законен представител и не посочват дали в
тези случаи следва да се идентифицират всички
законни представители по указания в закона
начин, включително чрез представяне на
документ за самоличност и снемане на копие от
него, или следва да се идентифицира само този
от тях. който представлява клиента юридическо
лице в рамките на съответното делово
взаимоотношение или при извършване на
съответната случайна операция или сделка.
С
оглед
на
горното,
предлагаме
включването на следния допълнителен текст в
глава втора, раздел V:
„При наличие на повече от един законен
представител на клиент - юридическо лице или
друго правно образование, идентификацията по
чл. 53 от ЗМИП се прилага само по отношение
на този или тези от тях. които представляват
юридическото лице при възникването и в
рамките на деловото взаимоотношение или при
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извършване на съответната случайна операция
или сделка.”

ИДЕС

IV. В глава втора „Комплексна
Не приема
проверка",
раздел
VI
предложението.
„Ид ентифициране на действителните
собствен и про верка на тяхната
иденти фи кация":
1. Чл.37, ал. 1 от проекта на ППЗМИП
предвижда, че за идентифицирането на
физическо
лице, което с действителен собственик на клиент
юридическо лице или друго правно образувание,
освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т.
1 и 2 ЗМИП, лицата по чл. 4 ЗМИП събират и
декларация, подписана от законния представител
или пълномощника на юридическото лице или
друго правно образувание, която съдържа
реквизитите съгласно приложение № 2.
Не считаме, че представянето на декларация
за действителен собственик следва да е
задължително във всички случаи. Следва да се
има предвид, че законът предвижда създаването
на регистър на действителните собственици, в
който всички учредени на територията на
Република България юридически лица и правни
образувания в Търговския регистър, Регистър
БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите липа с
нестопанска цел следва да представят нотариално
заверена декларация съгласно приложение № 3
към проекта на ППЗМИП, съдържаща подробна
информация за действителните собственици. При
положение,
чс
лицата
са
декларирали
действителните си собственици в съответния
регистър и са задължение своевременно да

Задължението за подаване на декларацията
произтича от чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП и не може
да се дерогира от разпоредба на ППЗМИП.
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вписват всяка промяна, не е оправдано да
декларират същите тези обстоятелства пред всяко
лице - задължен субект по ЗМИП, с което имат
отношения. От друга страна, в много случаи
действителни те собственици могат да се
установяват по безпротиворечив начин от
представените документи и справки в публични
регистри.
Считаме,
че
изискването
за
задължително събиране и на декларация във
всички случаи е неоправдана тежест както върху
задължените субекти, така и върху техните
клиенти.
С оглед на горното, предлагаме текстът на
чл.37, ал. 1 от проекта на ППЗМИП да се
коригира по следния начин:
„За идентифицирането на физическо лице.
което е действителен собственик на клиент юридическо
лице
или
друго
правно
образувание, освен справките и документите по
чл. 59. ал. 1, т. 1 и 2 ЗМИП, лицата по чл. -/
ЗМИП могат да събират и декларация,
подписана от законния представител или
пълномощника на юридическото лице или друго
правно образувание, която съдържа реквизитите
съгласно приложение № 2.”

ИДЕС

1. Разпоредбата на чл. 37, ал. 4 от проекта
на ППЗМИП предвижда, че при опростена
комплексна проверка може да не се събира
копие от официален документ за самоличност
на физическото лице, което е действителен
собственик на клиент юридическо лице или
друго правно образувание в случай, че са
събрани необходимите данни за действителния
собственик съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗМИП

Приема
предложението.

Предложението по т. 2 се приема и е
направена редакция на чл. 37, ал. 4 от проекта на
правилник.
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и са проверени по реда на чл. 55 от ЗМИ11.
Считаме, че аналогичен режим следва да се
прилага и по отношение на документите за
самоличност на законните представители и
пълномощниците на клиент - юридическо лице
С оглед на горното, предлагаме чл. 37, ал. 4
от проекта на ППЗМИП да се измени и да
придобие следната редакция:
„При наличие на условията по чл. 26 от
ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон могат да
не събират копие от официален документ за
самоличност на физическите лица, които са
законен представител, пълномощник или
действителен собственик на клиент юридическо
лице или друго правно образувание в случай, че
са събрани необходимите данни за тези лица
съгласно чл. 25. ал. 3, т. 1 от ЗМИП и са
проверени по реда на чл. 55 от ЗМИП.”

ИДЕС

1. Съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗМИП, за
клиентите - юридически лица, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, които се
подчиняват на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз
или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността, се събира
информацията за дяловото участие, подлежаща
на разкриване по реда на глава единадесета,
раздел ! от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, или аналогична информация
относно дружества на регулиран пазар извън
Република България. Законът и проектът на
правилник не предвиждат как следва да се
процедира, ако клиентът е дъщерно предприятие

Не приема
предложението.

Подобна редакция систематично би следвало
да се предлага за ЗМИП, но не и за правилника
за прилагането му. Липсва делегация за
доуреждане в ППЗМИП на този въпрос.
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на дружество, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, отговарящ на изискванията по
предходното изречение. Налице е законодателна
празнота, която следва да се допълни в
правилника по прилагане на закона.
Предлагаме в глава втора, раздел VI, да
бъде включена следната разпоредба:
За клиентите - юридически лица, които са
дъщерни предприятия на дружества, чиито
акции се търгуват на регулиран пазар, които се
подчиняваш на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз
или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността, относно
предприятието-майка, чиито акции се търгуват
на регулиран пазар, се. събира информацията за
дяловото участие, подлежаща на разкриване по
реда на глава единадесета, раздел 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, или
аналогична информация относно дружества на
регулиран пазар извън Република България."

ИДЕС

4.Считаме,
че
идентифицирането
на
действителните собственици по отношение на
определени категории клиенти следва да бъде
изрично изключено, както следва:
4.1. Съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗМИП, за
клиентите - юридически лица. чиито акции сс
търгуват на регулиран пазар, които се
подчиняват на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз
или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността, се събира

Не приема
предложението.

ЗМИП не предвижда изключение от
изискването
за
идентифициране
на
действителните собственици.
Идентифицирането
на
действителен
собственик според международния стандарт
цели идентифициране на лицата, които в крайна
сметка притежават или контролират клиента.
Няма дружество, което да не бъде контролирано
от дадено лице/лица. Изключението от
дефиницията, въведено в съответствие с
Директивата, означава единствено, че тази
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информацията за дяловото участие, подлежаща
на разкриване по реда на глава единадесета,
раздел I от Закона за публичното предлагане па
ценни книжа, или аналог ична информация
относно дружества на регулиран пазар извън
Република България. Нашето разбиране е. че по
отношение на тях следва да се събира
единствено информацията, подлежаща на
разкриване по закон, и не следва да се
идентифицират действителни собственици с
оглед специфнките на този вид търговски
дружества и факта, чс те вече са подчинени на
строг режим за прозрачност и разкриване на
информация. Още повече, че и самата
дефиниция за действителни собственици,
закрепена в пар. 2 от ДР на ЗМИП изключва
листваните дружества.
4.2. Считаме, че по отношение на
държавните и местните органи на Република
България, както и институциите, които
изпълняват властови функции в съответствие с
правото на Европейския съюз също следва да
бъде изрично предвидено, че не се извършва
идентификация на действителните собственици.
С оглед на горното, предлагаме в глава втора,
раздел VI да бъде включена следната
разпоредба:
„Идентифициране
на
действителните
собственици
и
проверка
на
тяхната
идентификация не се извършва по отношение
на:
1. клиентите - юридически лица, чиито акции се
търгуват па регулиран пазар, които се
подчиняват на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз или

информация е налична и подлежи на проверка
чрез други механизми, но не означава, че
задължените лица не следва да я използват при
прилагане на останалите мерки по чл. 10 от
законопроекта (текущо наблюдение с оглед
установяване на съмнение за изпиране на пари
или финансиране на тероризма).
Същеврменно, съгласно чл. 25, ал. 3 ЗМИП,
опростената комплексна проверка на клиентите
изисква прилагането на всички мерки за
комплексна проверка при съобразяване на
степента и обема на тяхното прилагане с нивото
на риск чрез прилагане на една или повече от
посочените в чл. 25, ал. 4 ЗМИП мерки.
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на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността, и техните дъщерни
предприятия:
2. клиенти - държавни или местни органи на
Република България, и техните дъщерни
предприятия;
3. институции, които изпълняват властови
функции в съответствие с правото на
Европейския съюз при следните условия;
а) лицето по чл. 4 от ЗМИП е събрало
достатъчно информация, която не поражда
съмнение за идентичността на институцията;
б) институцията спазва процедури за отчетност и
дейността й е прозрачна;
в) институцията се отчита пред орган на
Европейския съюз, пред орган на държава членка
или съществуват процедури за проверка, които
гарантират контрол на нейната дейност, както и
по отношение на дъщерните предприятия на тели
институции. "

ИДЕС

5.Съгласно настоящата редакция на ЗМИП и
проекта на ППЗМИП всички учредени на
територията на Република България юридически
лица и други правни образувания, вписани в
търговския
регистър,
в
регистъра
на
юридическите лица с нестопанска цел и в
регистьр БУЛСТАТ следва да впишат своитс
действителни собственици в регистъра по чл. 63
от ЗМИП. Законът и проектът на ППЗМИП не
предвиждат никакви изключения, по отношение
на които да не се прилага това изискване.
Същевременно,
легалната
дефиниция
за
действителни собственици, закрепена в пар. 2 от

Не приема
предложението.

Не е необходимо добавяне на нова алинея. Чл.
63 и останалите разпоредби от ЗМИП се
прилагат, като се отчита дефиницията за
действителен собственик в § 2 от ДР на ЗМИП.
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ДР на ЗМИП изключва дружествата, чиито акции
се търгуват на регулиран пазар, които се
подчиняват на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз или
на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността. В голяма част от
държавите-членки на ЕС листваните дружества
са изрично изключени от задължението за
вписване па действителни собственици с оглед
специфичната
им
правна
природа
и
съществуващите по отношение на тях високи
изисквания за прозрачност и строг режим за
разкриване на информация, включително
относно дяловото участие. Така е решен
въпросът например в законодателството на
Обединеното кралство, Германия, Дания, Полша.
Естония, Литва, Кипър и други.
С оглед на торното, предлагаме настоящият
текст на чл. 38 от проекта на ППЗМИП да стане
ал 1 и да бъде добавена нова ал. 2 със следното
съдържание:
„Ал. 1 не ос прилага по отношение на
дружествата, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, които се подчиняват на
изискванията за оповестяване в съответствие с
правото па Европейския съюз или на
еквивалентни
международни
стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността, които не са
задължени да вписват действителни собственици
в регистъра по чл. 63 от ЗМИП."

ИДЕС

6. Легалната дефиниция на „действителен
собственик", закрепена в пар. 2 от ДР на ЗМИП

Не приема
предложението.

Въведената дефиниция в § 2 от ДР на ЗМИП е
подробна и съдържа множество хипотези.
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ИДЕС

не съдържа разпоредба относно действителните
собственици на сдруженията с нестопанска цел,
създадени по реда па ЗЮЛНЦ. Законът и
проектът на ППЗМИП не съдържат каквито и да
било указания как следва да се процедира при
идентифициране на действителните собственици
на тези правни субекти.
С оглед па горното, предлагаме в глава
втора, раздел VI да бъде включен текст, който да
указва как следва да се процедира при
идентифицирането на действителни собственици
на сдружения с нестопанска цел и кои лица
следва да се идентифицират като такива при този
вид правни субекти.
V. В киша взора „Комплексна
проверка",
раздел
VII
„Особен и
нравила при устано вя ване на д ело ви
взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сд елка чрез
електронно
изя вление,
електрон ен
документ или елек тронен подпи с, или
чрез друга форма б ез при състви ето на
клиен та"
По наше мнение, целият раздел предвижда
неоправдано
високи
изисквания
спрямо
задължените субекти, които, наред с всичко
друго, не са съобразени с принципите за
свободно движение на стоки и услуги в рамките
на ЕС, с динамиката на търговския оборот и
съвременните средства за комуникация с
клиенти. Считаме, че предвидените в този раздел
разпоредби са в пряко противоречие със Закона
за
ограничаване
на
административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност, доколкото предвидените в

Приема
Във връзка с постъпили предложения и от
частично
други лица, текстовете са редактирани, както е
предложенишето посочено в други части от настоящата таблица.
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него
мерки
излизат
извън
обществено
оправданите граници за административно
регулиране и административен контрол върху
стопанската дейност. Предвидените в посочения
по-горе раздел задължения създават неоправдано
голяма тежест спрямо задължените субекти и
биха довели до затрудняване на търговския
оборот. Не са отчетени по никакъв начин
разходите, които биха били необходими за
въвеждане на вътрешни системи, отговарящи на
изискванията, предвидени в чл. 41, ал. 3 и 4 па
проекта на ППЗМИП. Още повече, че самите
изисквания относно тези системи са разписани в
закопа изключит елно неясно. Следва да се от
чете и фактът, че голяма част от задължените
субекти са търговци и доставчици на стоки или
услуги, които не разполагат с необходимите
рссурси за проверка на защитни или
биометрични елементи от документи за
самоличност.
Наред с всичко гореизложено, следвала се
отбележи, че на няколко места (чл. 41, ал. 1. т. 5
и чл. 42. т. 5) се говори за прилагането на
мерките от външен доставчик на услуги, а
българското законодателство не е транспонирало
възможността за възлагане на трети лица на
функциите по спазвано на изискванията за
комплексна проверка на клиента.
С оглед па горното, считаме, че целият
раздел следва да бъде изменен, като отпаднат
всички изисквания, налагащи неоправдано
висока тежест на задължените субекти и
изискващи сериозни финансови инвестиции за
въвеждането им на практика. Алтернативно,
може да се ограничат тези изисквания до
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определени задължени лица при установяване на
определени видове взаимоотношения или
извършване на определени сделки и операции, а
да не се изисква прилагането им от всички
задължени лица. Наред с това, може да се
дефинира рисково-базиран подход, при който
тези изисквания да са задължителни за другите
задължени лица само при съмнение за измама.

ИДЕС

VI. В глава втора „Комплексна
Не приема
проверка", раздел IX „Изясняване на
предложението.
произходи на средствата"
Съгласно чл. 10. т. 4 от ЗМИП
комплексната проверка включва изясняване на
произхода на средствата в предвидените от
закона случаи.
ЗМИП предвижда изясняване на произхода
на средствата в следните случаи:
- от лицата по чл. 4, т. 17 от ЗМИП (ЧСИ и
ПЧСИ) при условията,на чл. 13, ат. 1 от ЗМИП
спрямо купувача по публичната продан преди
влизането в сила на постановлението за
зъзлаганс по чл. 496 от Гражданския
процесуален кодекс;
- от органите на НАП при условията на чл. 13,
ал. 3 от ЗМИ11 спрямо купувача по
публичната продан преди издаването на
постановлението за възлагане по чл. 246, ал. 6
от
Данъчно-осигурителния
процесуален
кодекс:
- от всички лица по чл. 4 от ЗМИП при всеки
случай па съмнение за изпиране на пари и/или
за наличие на средства с престъпен произход
независимо от стойността на операцията или
сделката. рисковия профил на клиента,

Изясняването произхода на средствата е сред
мерките за комплексна проверка на клиента.
Мерките за комплексна проверка на клиента се
прилагат в посочените в ЗМИП случаи,
включително и в случаи, в които това е
предвидено във връзка с необходимостта от
прилагането на мерки за разширена комплексна
проверка (напр. по отношение на видните
политически личности).
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условията за прилагане на мерките за
комплексна проверка или други изключения,
предвидени в закона или в правилника за
прилагането му;
- от всички лица по чл. 4 от ЗМИП при
установяване на делови взаимоотношения или
извършване на операции или сделки с клиент физическо лице или с действителен собственик
на клиент юридическо лице, за когото са
установили, че е лице но чл. 36 от ЗМИП.
От друга страна, разпоредбата на чл. 11.
ал. 1 от ЗМИП предвижда, че задължените
субекти прилагат мерките за комплексна
проверка па клиент при:
1. установяване па делови взаимоотношения, в
т. ч. при откриване на сметка, когато е
откриването на сметката се установяват делови
взаимоотношения;
2. извършване па случайна операция или
сключване на случайна сделка на стойност,
равна
или
надвишаваща
левова
та
равностойност на 15 000 евро или тяхната
равностойност в друга валута, независимо дали
операцията или сделката с осъществена чрез
една операция, или чрез няколко свързани
операции;
3. извършване на случайна операция или
сключване на случайна сделка на стойност,
равна
или
надвишаваща
левовата
равностойност на 5000 евро или тяхната
равностойност в друга валута, когато
плащането се извършва в брой, независимо
дали операцията или сделката е осъществена
чрез една операция, или чрез няколко свързани
операции;
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4. извършване на случайна операция или
сключване
на
случайна
сделка,
която
представлява превод на средства съгласно чл. 3,
т. 9 от Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 201 5 г.
относно
информацията,
придружаваща
преводите на средства, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1781/2006 (OB, I. 141/1 от 5 гони 2015
г.), на стойност, равна или надвишаваща
левовата равностойност на 1000 евро или
тяхната равностойност в друга валута.
Редакцията на горната разпоредба поражда
съмнение дали установяването на произхода на
средствата следва да се прилага във всички
посочени по-горе хипотези, включително във
всеки случай па установяване на делови
взаимоотношения с клиент.
Считаме, че предвид така създадената
неяснота и затруднения при тълкуването на
закона, за избягване на съмнение, в ППЗМИП
следва да се уточнят изрично случаите, в които
задължените субекти следва да изясняват
произхода на средствата на своите клиенти, като
същите се ограничат до изрично посочените погоре случаи, касаещи публичните продажби по
ГПК и ДОПК, установяване па делови
взаимоотношения или извършване на операция
или сделка с клиент - физическо лице или
действителен
собственик
на
клиент
юридическо лице, за ког ото е установено, чс е
лице по чл. 36 or ЗМИП, както и при съмнение за
изпиране на пари и/или за наличие на средства с
престъпен произход.
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ИДЕС

VII. Допълпптелно н ред ложенне:
Чл. 4 от ЗМИП описва задължените субекти
според тяхното качество, а не според вида на
извършваната от тях дейност. Единствено по
отношение на лицата, които по занятие
извършват правни консултации, е посочено
изрично при предоставянето на кои услуги са
задължени да прилагат мерките срещу изпиране
на пари. Този законодателен подход навежда на
мисълта, че останалите субекти са задължени да
прилагат мерките срещу изпиране на пари във
всички случаи, когато предоставят стоки и/или
услуги на свои клиенти, независимо дали същите
попадат в кръга на професионалната дейност,
заради която са задължени лица. Това разбиране
обаче не би било в съответствие с Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския Парламент и на
Съвета от 20 май 2015 година („Директивата"),
която също описва задължените субекти чрез
тяхното качество, но пояснява изрично, че
Директивата се прилага по отношение па
задължените субекти, извън кредитни те и
финансовите институции, при упражняване на
професионалната им дейност (чл. 2, пар. 1, т. 3).
Предвид съществуващата неяснота и
възможност за повратно тълкуване на закона,
което може да доведе до възлагане на
неоправдана тежест върху задължените субекти,
предлагаме в ППЗМИП да бъде включена
разпоредба със следното съдържание:
,,Лицата по чл. 4. т 4-2]. 26. 29 и 30 от
ЗМИИ са задължени да прилагат мерките срещу
изпирането на пари при упражняване на
професионалната си дейност, заради която са
задължени лица по ЗМИП. "

Не приема
предложението.

Подобна редакция не би могла да се направи
в подзаконов нормативен акт. При възприемане
на подобен подход, редакция следва да се
направи в ЗМИП.
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БЪЛГАРСКА
ФИНТЕК
АСОЦИАЦИЯ и
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ

Вън връзка с публикувания за обществено Приема
обсъждане проект на Правилник за прилагане на частично
Закона за мерките срещу изпиране па пари, предложенията.
считаме, че е наложително да бъде преосмислена
и ревизирана предложената уредбата в раздел 7
от глава втора и:, проекта на ППЗМИП относно
процедурата по идентификация и проверка на
идентификацията в хипотеза на установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка чрез електронно
изявление,
електронен
документ
пли
електронен подпис, или чрез друга форма без
присъствието на клиента.
Посочената уредба излиза значително вън
от пределите на предоставената от ЗМИИ
делегации и въвежда изисквания, конто са не
само без законово основание, по и is никои
свои части д.ори не съответстват па уредбата
по ЗМИИ.
Въвеждането
па
допълнителни
неоправдано
тежки
и
технически
неизпълними изисквания, без това да е
предвидено в ЗМИИ, би могло практически да
доведе до невъзможност в Република България да
се
предоставят
финансови
услуги
без
присъствието на клиента, както и до
невъзможност български търговски дружества да
предоставят финансови услуги без присъствието
на клиента в страни от ЕС.
В същото време, дадените в проекта
разрешения в посочената материя, ще поставят
българските доставчици на финансови услуги
в неоправдано неизгодна конкурентна позиция

По коментарите:
Проектът няма за цел да бъдат ограничени
неоснователно възможностите за дистанционно
извършване на идентификация, установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
сделки или операции, а да бъдат разписани
правила за същото. Предвид получените
предложения за редакция на чл. 41 е 42, те ще
бъдат редактирани, както е посочено в други
части от таблицата.
Предлага се следната редакция:
Текстът на чл. 42 от публикувания за
обсъждане проект се заличава и се създава
алинея 7 в чл. 41 със следното съдържание:
„(7) При установяването на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността на
идентификационните данни на клиентите, в
допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
ЗМИП могат да се използват и следните методи:
13. Използване на традиционни методи за

комуникация като изпращането на писмо на
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спрямо доставчиците ни финансови услуги в
държавите члемки на ЕС без това да допринася за
повишаване па превенцията срещу изпиране на
пари.
На първо място, уредбата в обсъжданата подолу материя не кореспондира с принципите,
установени в Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент н на Съвета от 20 май
2015 г. за предотвратяване използването па
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 зa отмяна
на Директива 2005/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и на Директива
2006/70/ЕО на Комисията, както и на редица
актове
на
европейското
законодателство,
включително на новата Директива за платежните
услуги.
Водещ принцип на уредбата по Директива
(ЕС) 2015/849 е мерките срещу изпиране на пари
да са съобразени с оценката на риска на клиента,
продукта и операцията. В ярко противоречие е
този принцип, независимо от извършената
оценка, в разпоредбите на член 41. ал.4 и в член
42 от проекта на Правилник се въвеждат тежки,
многобройни и трудно изпълними от техническа
гледна точка изисквания за идентификация и
проверка на идентификацията независимо от
оценката на риска.
Наред с това, вън от коментирания раздел 7
от глава втора на проекта, считаме, че е неудачно
и разрешението, предложено в чл37 на проекта.
Предвиденото в чл. 37 подаване на декларация за
действителен собственик във всички случаи,

адреса по документ за самоличност, провеждане
на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
14. Провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта служител
на лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги;
15. Други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 ЗМИП на съответното лице
по чл. 4 ЗМИП и одобрени от дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”.”
Предлага се следната редакция на чл. 42:
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни могат
да се извършват и чрез уведомена схема за
електронна идентификация по Регламент (ЕС)
910/2014 на Европейския парламенти и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) или друг признат с нормативен акт
начин за електронна идентификация, или
квалифицирана удостоверителна услуга по
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независимо от наличието на данни за
действителен собственик на юридическо лице в
официален публичен регистър, е неоправдано. В
случай, че данни действителните собственици на
юридическо лице или друго правно образувание
се съдържат в официални документи, издадени от
съответен официален
публичен регистър,
попълването на декларация е ненужно и
създавана
неоснователни
затруднения
за
клиентите, поради което не следва да се изисква в
такива случаи.
Изцяло в подкрепа на всичко изложено тук
следва да бъде подчертано, че всички
коментирани по-долу изисквания п регулации,
намерили място в публикувания за обществено
обсъждане проект на ППЗМИП. не почиват па
разпоредби п правила, заложени в Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването па финансовата
система за целите па изпирането на пари и
финансирането на тероризма (Четвъртата
директива срещу изпирането на пари), чийто
изисквания транспонира българския ЗМИП. В
този смисъл не съществува задължение зa
българската
държава
императивно
да
имплементира
норми
с
анализираните
формулировки.
В обобщение, предложената уредба в
обсъжданата материя създава неоправдани
затруднения
и
неоснователно
изисква
ангажирането на значителни ресурси от
задължените лица без с това да допринася за
повишаването на ефективността на мерките
срещу изпирането на пари н финансирането на

смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при
условие, че са изпълнени изискванията на
ЗМИП
и
настоящия
правилник
за
идентифициране на клиента и проверка на
идентификацията.
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тероризма. Нито европейското законодателство,
нито насоките на Европейски надзорни органи
поставят
изисквания,
аналогични
па
предвидените в член 41, ал.3. т.3, ал. 4 и член 42
на проекта. Нещо повече, че.и изисквания не
кореспондират на утвърдените най-добри
практики за предоставяне на финансови услуги от
разстояние и възприетите според тях подходи за
идентификация и проверка на идентификацията
на клиента. Ако бъдат възприети предложенията
на проекта в обсъжданата материя, българските
доставчици на финансови услуги практически ще
бъдат лишени от възможност да оперират на
европейския пазар на финансови услуги от
разстояние, доколкото в областта на дигиталните
услуги те се намират в пряка конкуренция с
всички останали европейски дружества и
предлагането на продукти, които поставят
ограничения и утежнения към европейските
потребители ще изтласка българските дружества
от европейския пазар
Съображенията ни в подкрепа на така
заявената позиция произтичат от текстовете на
член 37, член 41, ал.3,т.3, член 41. ал.4 и член 42
на проекта, и са следните:
1. Вътрешните системи за контрол, съгласно
изричната разпоредба па чл. 41, ал.3, т. 3 на
ППЗМИП
следва
да
не
позволяват
предоставяне на идентификационни данни и
документ за самоличност под заплаха. принуда
или други сходни обстоятелства.
Вменяването на задължение на лицата но чл.
4 ЗМИП да идентифицират случаите, при които
предоставените от клиентите им данни и/или
документ за самоличност са предоставени под
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заплаха,
принуда
или
други
сходни
обстоятелства при всички случаи надхвърля
възможностите на задължените липа, доколкото
подобни обстоятелства обичайно са предмет на
разследване от компетентността на съответните
разследващи и наказателни органи.
2. В член 41, ал.4 на проекта па ПИЗМИП,
без това да е предвидено в ЗМИИ, чрез
регламентиране на изисквания към системите за
вътрешен контрол на лицата по член 4 от ЗМИП,
на практика се въвеждат допълнителни и
неоправдано тежки и практически неизпълними
изисквания за:
1. идентифициране па промени или повреди на
защитни елементи и па разположението на
различните елементи на документите за
самоличност - не съществува технология, която
да гарантира спазването на това изискване,
особено при отчитане па обстоятелството, че
законът изисква представяне на копне от
документа за самоличност. Като изключение от
общото правило на чл. 53. ал. 1 ЗМИП, съгласно
което идентифицирането на физически лица се
извършва чрез представяне на официален
документ за самоличност и снемане на копие от
него, чл. 53, aл. 7 ЗМИП предвижда, че когато
идентифицирането се извършва без присъствието
на подлежащото на идентификация физическо
лице. идентифицирането може да се извърши и
чрез представяне на копие на официален
документ на самоличност.
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци - няма правно уреден механизъм
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за снабдяване с официални образци от документи
за самоличност на всички държави членки, както
и на трети държави.
3.
установяване
местоположението
на
подлежащото
па
идентифициране
лице
Местоположението на лицето, подлежащо на
идентификация, може да бъде установено при
доброволно предоставяне на информация от
негова страна при условията и процедурите на
Регламента за личните данни, без да е ясно как
тази информация допринася за превенцията
срещу изпиране па пари.
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
па конкретното лице по чл. 4 ЗМИИ това
изискване е необяснимо с контекста на
принципите на единния пазар в ЕС;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи при идентификацията
чрез прилагане па поне две от следните
изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи:
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване на квалифициран електронен
подпис.
Законът не поставя условия към вида на
официалния документ за самоличност, за
използването на квалифициран електронен
подпис, както и за използването на допълнителни
процедури в процеса на идентификация.
Единственото условие по ЗМИП е да се
приложат поне два от способите по член 55. ал.1
на ЗМИП. Не е допустимо и в Правилника да се
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въвеждат подобни условия.
Нещо повече, условието за приеманите
документи при идентификацията чрез прилагане
на поне две от следните изисквания, а именно:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи:
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни:
в. изискване на квалифициран електронен
подпис.
практически ще доведе до невъзможност в
Република България да се предоставят финансови
услуги без присъствието на клиента.
При съобразяване на обстоятелството, че
дори българските документи за самоличност не
съдържат биометрични данни, по същество
предложената уредба се свежда до изискване
българските доставчици на услуги да сключват
сделки от разстояние само чрез използване на
квалифициран
електронен
подпис.
Това
изискване влиза не само в грубо противоречие с
Директива
2002/65/ЕО
на
Европейския
парламент и Съвета за продажба от разстояние па
финансови услуги и редица други актове от
правото на ЕС, но и на практика блокира
извършването на електронно търговия и
предоставянето па дигитални финансови и други
услуги от доставчици, установени в България.
Съгласно чл. 55. ал. 1 ЗМИП. проверката на
събраните по реда на чл. 53 идентификационни
данни на физическите лица се извършва, като
общо правило, чрез един (или повече) от
изброените
в
посочената
алинея
способи.Алинея 2 на същия член обаче
предвижда утежнен режим на проверката на тези
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данни в случаи на установяване на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка без присъствието на клиента
- задължените лица са длъжни да приложат не
един, а два (или повече) от изброените в
разпоредбата способи за верификация на
данните. Въведените с проекта допълнителни
условия към процедурата по идентификация,
завоалирани като изисквания към системите за
вътрешен контрол, всъщност представляват
уредба, която противоречи па ЗМИП и за която
законът не е предвидил възможност за уредба в
Правилника.
3.
Още по-драстично ограничаваща е
уредбата по член 42 на проекта, според която:
В случаите по чл. 55. aл. 2 ЗМИП за целите
на проверката на идентификацията се прилагат
поне две от следните, мерки:
1. изискване за ползването на квалифициран
електронен подпис;
2. използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност;
3. използване
на
функционалност
на
прилаганите технологии за свързване с
официални търговски или дружествени регистри,
4. използване
на
функционалност
на
прилаганите технологии за свързване с
национална база данни на документи за
самоличност;
5. провеждане на разговор с клиента чрез видео
конференция от обучен за целта служител на
лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги.
В случаите по член 55, ал.2 от ЗМИП обаче,
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законът препраща към способите по член 55, ал.1
от ЗМИП, които са много повече и с много поширок обхват и възможности за проверка на
идентификацията от тези, уредени в проекта.
Абсолютно недопустимо е чрез Правилника
да се дерогират разпоредби на закона и да се
стеснява уредбата на ЗМИП до предложените в
член 42 на проекта пет възможности, някои от
които изобщо не са уредени в член 55, ал.1 от
ЗМИП. а други будят недоумение, доколкото
изпращането на писма на клиента е доста остарял
метод за комуникация в съвременния свят на
дигитализация, а ползването на квалифициран
електронен подпис практически не води до
проверка на истинността на представения
документ за самоличност.
Както посочихме, законът дава делегация в
Правилника да се уредят условията и реда за
прилагане па способите по ал. 1 на член 55, а не
да се въвеждат непредвидени в закона способи и
още по -малко да се ограничава вида на
допустимите от закона способи за проверка на
събраните идентификационни данни.
С този подход се отхвърлят способи за
проверка на идентификацията, които са
допустими от ЗМИП и общоприети в практиката
на електронна търговия в ЕС като:
- изискване на допълнителен документ - актуално
извлечение от комунална услуга или извлечение
от банкова сметка/карта;
- потвърждаване на идентификацията от друго
лице по чл.4 или лице, задължено да прилага
мерките срещу изпирането на пари;
- установяване на изискването първото плащане
по операцията или сделката да се осъществява
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чрез сметка, открита на името на клиента в друга
кредитна институция;
- извършване на справка в електронни страници
и бази данни на местни и чуждестранни
компетентни държави и други органи;
- използване на разнообразни технически
средства и модерни технологии за проверка на
истинността на предоставените документ;
- повторно изискване на представените при
извършване на идентификацията документи и
проверка
за
наличие
на
промяна
в
идентификационните данни;
- други способи, като например: проверка на
връзка между IBAN сметка и титуляр на
сметката в достъпен за задълженото лице
регистър.
От друга страна, поставянето на условието
клиентите да разполагат е квалифициран
електронен подпис, при положение, че процентът
на европейски граждани, притежаващи такъв
подпис е критично нисък или да разполагат с
точно определен официален документ за
самоличност
ограничава
достъпа
на
европейските граждани до единния европейски
пазар и им налага неоправдани и несъразмерни
пречки да ползват дигитални продукти от
български
доставчици.
Изискването
потребителите да имат издаден на тяхно име
квалифициран електронен подпис – от една
страна, би довело до ограничаване (а в някои
случаи и до прекратяване) на достъпа до услуги,
предоставяни от разстояние, по отношение па
огромна група потребители, които иямат
техническа възможност или не притежават
достатъчно познания за механизмите на работа с
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подобен инструмент, а от друга до неминуемо
увеличаване на разходите за ползване на
съответната услуга. Привличаме внимание, че в
т. 10 па Резолюция на Европейския парламент
от
21
септември
2010
г.
относно
доизграждането на вътрешния пазар по
отношение
на
електронната
търговия
(2010/2012(INI))
се:
„Подчертава
необходимостта от активна политика, за
да могат гражданите и предприятията да
извлекат пълна полза от вътрешния пазар,
който предлага висококачествени стоки и
услуги на конкурентни цени; счита, че това
е още по-важно в.условията на настоящата
икономически криза, като средство за борби
с увеличаващите се неравенства и за
защита на потребителите, които са
уязвима позиции,живеят в отдалечени
места или са с ограничена подвижност,
групите с ниски доходи и малките и средна
предприятия,
които
са
особено
заинтересовани да се присъединят към
света на електронната търговия".
Наред с това, уредбата не е съобразена с
разпоредбите па Директивата за платежни
услуги, която изисква за всяка платежна
операция, инициирана по електронен път. да се
ползва двуфакторна идентификация.
Съгласно първо съображение от Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителнитe услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна па
Директива 1999/93/ЕО, ., изграждането на
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доверие в онлайн средата е ключов фактор
за икономическото и социалното развитие".
В Резолюция на Европейския парламент от
21 септември 2010 г. относно доизграждането на
вътрешния пазар по отношение на електронната
търговия (2010/2012 (INI)) се:
т. 1 Изтъква, че електронната търговия
следва да се разглежда като допълнителен
инструмент за МСП, който повишава
конкурентоспособността им, а не като самоцел;
т. 15 Подчертава значението на повишаването на
доверието към трансграничните системи за
плащания по интернет (напр. кредитни и дебитни
карти
и
така
наречените
„електронни
портмонета”) чрез насърчаване на набор от
методи
за
плащане,
подобряване на
оперативната съвместимост и общите стандарти,
преодоляване на техническите пречки, оказване,
на подкрепа на характеризиращите се с найголяма сигурност технологии за електронни
транзакции, хармонизиране и укрепване на
законодателството
в
областта
на
неприкосновеността на личния живот и
сигурността, борба с измамите и информиране
и осведомяване на обществеността;
т. 17 Отново подчертава значението на
трансграничната електронна търговия между
предприятия, като средство, което позволява на
европейските предприятия, особено на МСП. да
постигнат
растеж
и
по-голяма
конкурентоспособност и да създават повече
новаторски продукти и услуги; призовава
Комисията
и
държавите-членки
да
предоставят една сигурна и стабилна
правна и регулаторна рамка, която да даде на
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дружествата необходимите им гаранции за
уверено осъществяване на трансгранични
електронни
търговски
транзакции
между
предприятията;
В контекста на горепосочените съображения
на Европейския парламент въвеждането на
изрични, изчерпателно изброени и силно
ограничаващи
изисквания
относно
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията
дистанционно
(без
присъствието на клиента) значително ограничава
избора на възможни доставчици на нови
технологии, включително, прави невъзможно
използването на някои реално работещи и
доказали се решения на европейско пиво.
Това противоречи и на един от основните
принципи на Регламент (ЕС) № 910/2014 (eiDAS),
а именно, принципа па неутралност по
отношение
на
технологиите
(съгласно
Регламента произтичащите от него правни
последици следва да могат да се постигнат с
всякакви технически средства).
Ако коментираните изисквания бъдат
запазени, българските доставчици на услуги от
разстояние ще бъдат лишени от способността да
предложат конкурентна и подходяща за
потребностите и навиците на европейския
потребител услуга, което ще елиминира
възможността им за участие на единния
европейски пазар.
В обобщение, отново обръщаме внимание,
че по този начин, уредбата в посочената материя
поставя българските доставчици на финансови
услуги в неоправдано неизгодна конкурентна
позиция спрямо доставчици те на финансови
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услуги в държавите членки на ЕС без това да
допринася за повишаване на превенцията срещу
изпиране на пари.
Предложения:

БЪЛГАРСКА
ФИНТЕК
АСОЦИАЦИЯ и
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ

Текстовете на член 41, ал.3, т.3 и ал.4 да Приема
бъдат заличени или да бъдат прередактирани частично
така, че с тях да не се въвеждат допълнителни коментара.
изисквания към процедурата по идентификация, а
предвидените според член 41, ал.3, т.3 и ал.4 на
проекта условия да се постулират като цел на
системите зa вътрешен контрол на задължените
лица по член 4 на ЗМИП.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.

БЪЛГАРСКА
ФИНТЕК
АСОЦИАЦИЯ и
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ
БЪЛГАРСКА
ФИНТЕК
АСОЦИАЦИЯ и
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО

Съдържанието ма член 42 да се промени до Приема
уредба на реда и условията за прилагане на частично
способите по член 55, ал.1 от ЗМИП, както коментара.
изисква разпоредбата на член 55, ал.2 от ЗМИП.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.

В член 37, ал. 1 от проекта, изискването за
подписване на декларация да отпадне, ако данни
за всяко физическо лице, което е действителен
собственик на клиент юридическо лице или
друго правно образувание, са публикувани в
регистъра по член 63 на ЗМИП или в друг
подобен регистър на държава членка.

Не приема
предложението.

Изискването за подписване на декларация
произтича от разпоредбата на чл. 59, ал. 1 , т. 3
ЗМИП и не може да бъде дерогирано чрез
разписване на изключение в ППЗМИП.

Асоциация
за
отговорно
небанково
кредитиране (АОНК) е регистрирана като
сдружение с нестопанска цел в частна полза през
2014 г. Учредители на АОНК са водещи

Приема
частично
предложенията.

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 3:
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КРЕДИТИРАНЕ

компании на българския пазар, предоставящи
краткосрочни
микрокредити,
вписани
в
регистъра на финансовите институции по чл.За,
ал.1 от Закона за кредитните институции, воден
от Българска народна банка. Отпусканите заеми
от небанковите финансови институции се
предоставят с цел текущи нужди на физически
лица - обучение, лечение, ремонт на недвижим
имот, покупка на вещ, ремонт на автомобил,
битови нужди и др., при спазване на
изискванията на Закон за потребителския кредит,
Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, Закон за предоставяне
на финансови услуги от
разстояние и други приложими норми на
действащото законодателство на ЕС.
С настоящото бихме желали да изразим
становището на АОНК относно необходимостта
от изменения в публикувания на 18.10.2018 г. за
обществено обсъждане проект на Правилник за
прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ППЗМИП).
Целта на предложенията, изложени по-долу,
е осигуряване на възможност за установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка чрез електронно
изявление, електронен документ или електронен
подпис (или чрез друга форма без присъствието
на клиента) в среда на сигурност и при отчитане
обществения интерес, в това число както на
лицата, предоставящи подобен тип услуги, така и
на потребителите, получаващи достъп до тях.
Предвидените в публикуваната редакция на
ППЗМИП изисквания не кореспондират на
утвърдените най-добри практики за предоставяне

(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към ограничаване на
възможността за:
1.
предоставяне
на
неверни
идентификационни данни от страна на
подлежащото на идентифициране физическо
лице;
2. използването на чужди идентификационни
данни и документи за самоличност;
2. предоставяне на идентификационни данни
и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
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на финансови услуги от разстояние и възприетите
при тяхното имплементиране подходи за
идентификация и проверка на идентификацията
на клиента. Ако бъдат възприети предложенията
на проекта в обсъжданата материя, българските
доставчици на финансови услуги практически
ще бъдат лишени от възможност да оперират
пълноценно на европейския пазар на
финансови услуги от разстояние, доколкото в
областта на дигиталните услуги те се намират в
пряка конкуренция с всички останали дружества
от държави членки на ЕС.
Съображенията и предложенията ни в тази
насока са, както следва:
1. Законът за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП - чл. 53 и чл. 55) предоставя правната
рамка на идентификацията и проверката на
идентификацията на физическите лица, когато
деловото взаимоотношение или случайната
операция или сделка се извършва без
присъствието на клиента.
1.1. Така като изключение от общото правило на
чл. 53, ал. 1 ЗМИП, съгласно което
идентифицирането на физически лица се
извършва чрез представяне на официален
документ за самоличност и снемане на копие от
него, чл. 53, ал. 7 ЗМИП предвижда, че когато
идентифицирането се извършва без присъствието
на подлежащото на идентификация физическо
лице, идентифицирането може да се извърши и
чрез представяне на копие на официален
документ на самоличност.
1.2. В допълнение, съгласно чл. 55, ал. 1 ЗМИП
проверката на събраните по реда на чл. 53
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идентификационни данни на физическите лица се
извършва, като общо правило, чрез един (или
повече) от изброените в посочената алинея
способи. Алинея 2 на същия член обаче
предвижда утежнен режим на проверката на тези
данни в случаи на установяване на делови
взаимоотношения или извършване на случайна
операция или сделка без присъствието на клиента
- задължените лица са длъжни да приложат не
един, а два Сили повече) от изброените в
разпоредбата способи за верификация на
данните.
1.3. Именно въз основа на описаната по-горе
нормативна база. ППЗМИП (Глава 2, Раздел VII)
предвижда редица разпоредби, имащи за цел да
доразвият правната рамка на способите и
методите, които следва да бъдат прилагани от
задължените субекти при идентификация (и
нейната проверка) на физически лица преди и в
хода на предоставянето на услуги от разстояние
без присъствието на клиента.
2. Съгласно чл. 41, ал. 2 ППЗМИП задължените
по ЗМИП лица следва да въведат вътрешни
системи за контрол за целите на ограничаване на
рисковете, свързани с дистанционния характер на
извършваните действия по идентификация и
проверка на идентификацията при липса на
физическо присъствие на клиентите физически
лица, както и на законните представители,
пълномощниците и другите физически лица,
които подлежат на идентифициране във връзка с
идентификацията на клиент юридическо лице, и
рисковете, свързани с държавите и географските
зони, в които се намира подлежащото на
идентифициране физическо лице.
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2.1.
Вътрешните системи за контрол, съгласно
изричната разпоредба на чл. 41, ал. 3, т. 3
ППЗМИП (посочена като т. 2 вероятно поради
техническа грешка) следва да не позволяват
предоставяне на идентификационни данни и
документ за самоличност под заплаха, принуда
или други сходни обстоятелства.
По наше мнение посоченото изискване се
явява практически неизпълнимо за лицата,
задължени да извършват идентификация на
своите клиенти, без тяхното физическо
присъствие към момента на установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка. Това съображение
е валидно далеч не само за дружествата,
опериращи във финансовия сектор (финансови
и кредитни институции, доставчици на платежни
услуги по смисъла на Закона за платежните
услуги и платежните системи, застрахователи,
инвестиционни
посредници,
колективни
инвестиционни схеми, пазарни оператори и/или
регулирани пазари и т.н.), но също и за всички
юридически и физически лица, чиято дейност е
пряко свързана с комуникацията с клиенти,
сключване на договори и предоставяне на
различни типове услуги от разстояние, в т.ч.
търговци на едро, лизингови предприятия,
регистрирани одитори, лицата, които по занятие
предоставят счетоводни услуги, правни услуги и
др.
В тази връзка следва да бъде отбелязано, че
другите две изисквания на чл. 41, ал. 3 ППЗМИП,
съгласно които системите за контрол на
задължените лица не следва да позволяват
предоставяне на неверни идентификационни
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данни от страна на подлежащото на
идентификация лице, както и използването на
чужди идентификационни данни и документи за
самоличност, са до голяма степен осъществими,
доколкото в изпълнение на законовите
изисквания на чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.
2 ЗМИП задължените субекти ще извършат
проверка на идентификацията на своя клиент, в
резултат на която, в преобладаващия брой
случай,
потенциални
несъответствия
в
идентификационните данни (съответно лицата,
предоставящи същите) биха били установени.
Вменяване на лицата по чл. 4 ЗМИП на
задължение да идентифицират случаите, при
които предоставените от клиентите им данни
и/или документ за самоличност са предоставени
под заплаха, принуда или други сходни
обстоятелства
при
всички
случаи
би
надхвърлило
целите
на
извършваните
проверки по ЗМИП и ППЗМИП. Подобни
обстоятелства обичайно са предмет на
разследване от съответните компетентни
наказателни институции и органи, които в
рамките на отделни процедури и производства
извършват цялостен анализ и преценка относно
наличието или липсата на вмешателство във
волята на лицето, което отправя дадено
волеизявление. От чисто практическа страна
подобно разрешение на ППЗМИП би поставило
задължените по закона в лица в ситуация, при
която при кандидатстване за кредит онлайн или
предоставяне на услуги по електронна поща (при
счетоводни и правни консултации) например,
субектите по чл. 4 ЗМИП ще трябва да
гарантират, че получените от тях данни/документ
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за самоличност не са предоставени от клиента им
под заплаха, принуда и т.н. - очевидно
обстоятелства, които няма как да бъдат
установени дистанционно от лица, чието
занятие не предполага извършването на такива
проверки.
Поради гореизложеното, ние от АОНК
сме на мнение, че цитираната разпоредба
на чл. 41, ал. 3, т. 3 следва да отпадне от
окончателния вариант на ППЗМИП.

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО
КРЕДИТИРАНЕ

2.2. Практически неизпълними се явяват и
някои от другите задължения, предвидени в
чл. 41, ал. 4 ППЗМИП, съгласно които
системите за контрол на задължените лица
следва да позволяват:
2.2.1. чл. 41, ал. 4, т. 1 ППЗМИП:
Идентифициране на промени или повреди на
защитни елементи и на разположението на
различните елементи на документите за
самоличност;
чл. 41, ал. 4, т. 2 ППЗМИП: Сравняване
на защитни елементи на документите за
самоличност с тези на предварително
заложени във вътрешна база данни с
образци.
Когато идентифицирането се извършва с
присъствието на клиента, който предоставя на
физически носител съответния документ за
самоличност, подобни повреди и промени по
всяка вероятност биха могли да бъдат
установени от задължения по чл. 4 ЗМИП субект.
Както посочихме в т. 1 по-горе обаче,
задължените по ЗМИП лица са длъжни при

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 4:
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
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идентификация на клиент от разстояние без
неговото присъствие, да изискат копие на
официалния документ за самоличност. При
получаване единствено на копие от документа
лицата по чл. 4 ЗМИП изключително трудно
биха идентифицирали подобни обстоятелства
(промени, повреди и т.н.) - не съществува
технология, която да гарантира спазването на
подобно изискване. Наред с това, задължените
субекти трудно биха сравнили и защитните
елементи на документа с предварително
заложени такива във вътрешна база данни с
образци - не съществува регламентирана в
нормативен акт процедура за снабдяване е
официални
образци
на
документи
за
самоличност (както на държави членки на ЕС,
така и на трети държави). При получаване на
копие от съответния документ задълженият
субект няма физически досег с неговия
материален носител, което от своя страна
възпрепятства възможността за проверка на
голяма част от защитните му елементи - тези,
които могат да бъдат проверени единствено при
допир с него, както и такива, които са свързани с
проверка, която може да бъде извършена
единствено при наличие на съответните условия
на средата (подходяща светлина, ъгъл, цвят и
т.н.).
Поради гореизложеното, ние от АОНК сме
на мнение, че цитираните разпоредби на чл.
41, ал. 4, т. 1 и т. 2 следва да отпаднат от
окончателния вариант на ППЗМИП.

на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.

2.2.2. чл. 41, ал. 4, т. 3 ППЗМИП: Приема
Установяване местоположението на подлежащото частично

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
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на идентифициране лице.
Местоположението на лицето, подлежащо на
идентификация, може да бъде установено при
предоставяне на информация от негова страна в
тази връзка. Верификация на тези данни обаче
не може да бъде извършена от преобладаваща
част от лицата по чл. 4 ЗМИП, които не
разполагат с подобни системи, функционалности
и техническа възможност за осъществяване на
проверка от такъв род.
От чисто практическа страна подобно
обстоятелство изключително трудно може да
бъде установено при предоставянето на
финансови и други (например счетоводни и
правни) услуги от разстояние без присъствието
на клиента, в т.ч. при кандидатстване за кредит
през
онлайн
платформа,
размяна
на
кореспонденция и документация по електронна
поща и др. Предвиждането на подобно
задължение на практика би довело единствено до
неговото системно неизпълнение от задължените
лица, голяма част от които не биха могли да
осигурят
техническа
възможност
за
осъществяване на подобна проверка.
Наред с горното, следва да бъде отбелязано,
че получаването на информация относно
местоположението
на
подлежащото
на
идентификация лице, би наложило и изменение в
политиките за поверителност на всички
задължени по чл. 4 ЗМИП субекти, като съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни (GDPR)

предложението.

следната редакция на чл. 41, ал. 4:
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
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ще трябва да бъде изисквано и изрично съгласие
от техните клиенти за обработване на подобна
информация, представляваща лични данни. Така
на практика вменяването на подобно задължение
на лицата по чл. 4 ЗМИП ще принуди субектите,
адресати на закона, да ревизират и редактират
отново и без това обемната си вътрешна
документация и процедури, свързани със
защитата на личните данни на техните клиенти и
то едва няколко месеца след влизането в сила на
GDPR и свързаната с това административна
тежест.
Предвид гореизложеното, ние от АОНК
сме на мнение, че разпоредбата на чл. 41, ал. 4,
т. 3 следва да отпадне от окончателния
вариант на ППЗМИП.
2.2.3. чл. 42, ал. 4, т. 5 ППЗМИП:
Прилагане на ограначення по отношение на
приеманите документи при идентификацията
чрез прилагане на поне две от следните
изисквания:
а/ приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б/ приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в/ изискване за квалифициран електронен подпис.
Посочените
изисквания
са
практически неизпълними за задължените
по чл. 4 ЗМИП лица - както обективно,
така и от гледна точка на спецификите на
дейността на някои от тях.
2.2.3.1. На първо място следва да бъде
подчертано, че изискването за приемане
единствено на лични документи, съдържащи
биометрични данни (чл. 41, ал. 4, т. 5, букв. „б"),

съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.

Приема
частично
предложението.

Предвид бележките и във връзка с
предложения и от други лица, предлага се
следната редакция на чл. 41, ал. 4:
(4) Системите по ал. 2 следва съдържат
мерки,
насочени
към
осигуряване
на
възможността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението им в
документите за самоличност;
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
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е практически неизпълнимо, поради факта, че
личните карти на българските граждани към
настоящия момент не съдържат такива.
Действително съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона
за българските лични документи (ЗБЛД)
паспортите (служебен, дипломатически и
моряшки), удостоверението за пътуване зад
граница на бежанец, удостоверението за
пътуване зад граница на чужденец, получил
убежище и други категории документи съдържат
биометрични данни. Тази харакгеристика
обаче не важи за личните карти на
българските граждани, които са найразпространеният документ за самоличност, с
който физическите лица се легитимират в
гражданския оборот при встъпването във
всякакви взаимоотношения с трети лица (сделки,
получаване на услуги от разстояние и т.н.).
Кратък преглед на публичната информация
по темата също не дава точни индикации кога би
могло да се очаква въвеждането на лични карти,
съдържащи подобни биометрични данни.
Разбира се, независимо от момента на тяхното
въвеждане следва да бъде отчетен и
продължителният период от време, който ще
бъде необходим за извършване на „подмяна" на
старите документи за самоличност с нови такива.
Така на практика към настоящия момент
изискването за приемане само на официални
документи
за
самоличност,
съдържащи
биометрични данни, ще направи невъзможна
идентификацията (и нейната проверка) на
физически лица, легитимиращи се с лична карта,
което от своя страна би довело както до
изключително ограничаване на достъпа на

4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи чрез прилагане на поне
две от следните изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване за използване на квалифициран
електронен подпис;
г. друго изискване или условие, посочено във
вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП на
съответното лице по чл. 4 ЗМИП и одобрено от
дирекция „Финансово разузнаване” на държавна
агенция „Национална сигурност”.
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потребителите до предоставяните от разстояние
услуги (не само финансови), така и до
невъзможност за бизнеса да покрие изискванията
на ППЗМИП.
2.2.3.2. На следващо място, изискването за
квалифициран електронен подпис (чл. 41, ал. 4, т.
5, букв. „в") е изцяло несъобразено както с
действащото законодателство, така и с
практиката при предоставяне на услуги от
разстояние.
Така
например,
специализираното
законодателство в сферата на потребителското
кредитиране
(Директива
2002/65/ЕО
на
Европейския парламент и Съвета за продажба от
разстояние на финансови услуги, Закон за
потребителския кредит, Закон за предоставяне на
финансови услуги от разстояние, Закон за
електронния
документ
и
електронните
удостоверителни услуги и др.) предвиждат
различни начини и способи за комуникация
между доставчика на финансовата услуга и
неговия клиент, включително сключване на
договори от разстояние - изявления, направени
чрез телефон, друго средство за гласова
комуникация от разстояние, видеовръзка или
електронна поща и т.н. Изискването за наличие
на квалифициран електронен подпис е найутежнената възможна форма за идентификация
на дадено лице, която от гледна точка на
търговския оборот и предоставянето на услуги от
разстояние, включително осъществяваното по
този начин потребителско кредитиране, намира
изключително ограничено приложение.
Наред с това е несъстоятелно да се изисква
от потребителите да имат издаден на тяхно
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име квалифициран електронен подпис - от
една страна, това би довело до ограничаване (а в
някои случаи и до прекратяване) на достъпа до
услуги, предоставяни от разстояние, по
отношение на огромна група потребители, които
нямат техническа възможност или не притежават
достатъчно познания за механизмите на работа с
подобен инструмент, а от друга - до неминуемо
увеличаване на разходите за ползване на
съответната услуга.
Независимо от горното, предвид факта, че
голяма част от българските документи за
самоличност не съдържат биометрични данни, на
практика ППЗМИП би принудил доставчиците
на финансови (и не само) услуги да сключват
сделки от разстояние само чрез използване на
квалифициран
електронен
подпис.
Това
изискване обаче на практика би блокирало
извършването на електронна търговия и
предоставянето на дигитални финансови и други
услуги от доставчици, установени в Република
България.
2.2.3.3. Изложените съображения в т. 2.2.3.1. и
2.2.3.2. по-горе идват да покажат, че
изискванията на чл. 41, ал. 4, т. 5, букв. „б" и чл.
41, ал. 4, т. 5, букв. „в" са или практически
неизпълними за субектите, опериращи и
предоставящи своите услуги без присъствието на
клиента, или са изцяло несъобразени със
съвременните бизнес практики и тенденции за
дигитализация на сектора на услугите от
разстояние. Поради факта, че чл. 41, ал. 4, т. 5
ППЗМИП задължава лицата по чл. 4 от закона да
покрият „поне две" от посочените в нормата
изисквания, то задължените субекти биха били
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поставени във фактическа невъзможност да
изпълняват задълженията си по закона.
2.3. С оглед гореизложеното, ние от
АОНК, предлагаме текстът на чл. 41, ал. 4, т. 5
ППЗМИП да бъде изменен, както следва:
чл. 42, ал. 4, т. 5 ППЗМИП Прилагане на
ограничения по отношение на приеманите
документи при идентификацията чрез приемане
само на официални документи за самоличност,
съдържащи защитни елементи.

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО
КРЕДИТИРАНЕ

3. Неяснота създава разпоредбата на чл. 42
ППЗМИП, съгласно която в случаите по чл.
55, ал. 2 ЗМИП за целите на проверката на
идентификацията се прилагат поне две от
посочените в разпоредбата мерки.
3.1. Основната правна уредба на законодателно
ниво относно проверката на събраните без
присъствието на клиента идентификационни
данни се съдържа в чл. 55, ал. 1 във връзка с чл.
55, ал. 2 ЗМИП. Както посочихме по-горе,
задължените по чл. 4 ЗМИП лица са длъжни да
приложат поне два от „способите", посочени в
разпоредбата - събиране на допълнителни
документи, потвърждаване на идентификацията
от друго лице, извършване на справки в
електронни страници и бази данни и т.н.
3.3. Същевременно с това чл. 42 ППЗМИП
предвижда, че за целите на проверката на
идентификацията по чл. 55, ал. 2 ЗМИП
задължените лица следва да прилагат поне две от
изброените в разпоредбата „мерки".
3.4. Езиковото тълкуване на посочените по-горе
разпоредби (чл. 55, ал. 1 ЗМИП и чл. 42
ППЗМИП) води до извода, че идеята на

Приема
частично
коментара.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.
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законодателя е изброените „способи", както и
посочените „мерки", да се прилагат за една и
съща цел - проверка на идентификацията на
подлежащото на идентификация лице. В този
смисъл обаче остава неясно дали задължените по
чл. 4 ЗМИП лица следва да прилагат
кумулативно два от „способите" в чл. 55, ал. 1
ЗМИП и две от „мерките" в чл. 42 ППЗМИП, т.е.
верификацията да бъде извършена чрез
прилагането на общо четири способа/мерки или
ЗМИП и ППЗМИП предоставят свобода на
задължения субект да избере кои способи/мерки
да приложи - например един способ и една мярка
и т.н.
3.5. Неяснота създава и съдържанието на
понятията „способ" и „мярка", доколкото при
прочита на двете анализирани разпоредби може
да бъде идентифицирано известно сходство
между някои (не всички) от изброените в чл. 55,
ал. 1 ЗМИП способи и посочените в чл. 42
ППЗМИП мерки.
3.4.1. Така например извършването на справки в
публично достъпни местни и чуждестранни
официални търговски, фирмени, дружествени и
други регистри (чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗМИП) съвпада
с изискването на чл. 42, т. 3 ППЗМИП, съгласно
което
за
целите
на
проверка
на
идентификацията може да се използва
функционалност на прилаганите технологии за
свързване с официални търговски и дружествени
регистри.
Идентична е ситуацията и съотношението
между чл. 55, ал. 1, т. 3 ЗМИП и чл. 42, т. 4
ППЗМИП.
3.4.2. Същевременно с това обаче възможността
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за използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност (чл. 42, т. 2
ППЗМИП), провеждане на разговор с клиента
чрез видео конференция от обучен за целта
служител (чл. 42, т. 5 ППЗМИП), посочени като
мерки по чл. 42 ППЗМИП, биха могли да бъдат
подведени и под понятието „способи" по чл. 55,
ал. 1 ЗМИП, т.е. неясно е какво е реалното
съотношение между изброените „способи" и
„мерки".
3.6. Неясно е и изискването за ползване на
квалифициран електронен подпис (КЕП) по чл.
42, т. 1 ППЗМИП и по-конкретно как ползването
на КЕП би могло да представлява „мярка" за
проверка на идентификацията на физическо лице.
3.7. Бележка следва да бъде направена и по
отношение на чл. 42, т. 2 ППЗМИП, предвиждащ
като мярка за проверка на идентификацията
използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо до
адреса по документ за самоличност.
В контекста на предоставянето на услуги от
разстояние, идентификация на клиента без
неговото присъствие, навлизащата все по-голяма
дигитализация в комуникацията, методите и
способите, по които се предоставят услугите,
осигуряване на по-широка достъпност и
възможност потребителят и финансиращата
институция да не осъществяват физически
контакт и т.н., считаме че разпоредбата на чл. 42,
т. 2 ППЗМИП следва да бъде допълнена,
съответно (предвид избраната законодателна
техника)
изброяването
на
примерните
„традиционни"
методи
за
комуникация
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допълнено с възможност за провеждане на
телефонен разговор и/или размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента.
3.7. Предвид гореизложеното, ние от
АОНК, предлагаме текстът на чл. 42
ППЗМИП да бъде изменен, както следва:
Чл. 42. С оглед изпълнение на изискванията на
чл. 55, ал. 2 ЗМИП, в допълнение на способите
по чл. 55, ал. 1 ЗМИП, за целите на проверката на
идентификацията на клиента в случаите на
установяване на делови взаимоотношения или
извършване на случайна операция или сделка
чрез електронно изявление, електронен документ
или електронен подпис, или чрез друга форма
без присъствието на клиента, лицата по чл. 4
ЗМИП могат да използват и следните методи:
1. Използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност, провеждане
на телефонен разговор, размяна на електронни
съобщения по електронна поща, посочена от
клиента и други;
2. Провеждане на разговор с клиента чрез видео
конференция от обучен за целта служител на
лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги.

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО
КРЕДИТИРАНЕ

4. Изцяло в подкрепа на всичко гореизложено
следва да бъде подчертано, че всички
коментирани по-горе изисквания и регулации,
намерили място в публикувания за обществено
обсъждане проект на ППЗМИП, не почиват на
разпоредби и правила, заложени в Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на

Приема
частично
коментара.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.
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Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма (Четвъртата
директива срещу изпирането на пари), чийто
изисквания транспонира българския ЗМИП. В
този смисъл не съществува задължение за
българската
държава
императивно
да
имплементира
норми
с
анализираните
формулировки, а напротив - компетентните
български
органи
притежават
пълна
дискреция относно начина, по който да уредят
конкретните методи и способи за гарантиране на
сигурността при извършване на идентификация
(и нейната проверка) при дистанционно
предоставяне на услуги без присъствието на
клиента.
4.1. Водещ принцип на уредбата по Директива
(ЕС) 2015/849 е мерките срещу изпиране на пари
да са съобразени с оценката на риска на клиента,
продукта
и
операцията.
В
подчертано
противоречие с този подход, ППЗМИП въвежда
тежки, многобройни и трудно изпълними от
техническа гледна точка изисквания за
идентификация и проверка на идентификацията
независимо от оценката на риска.
4.2. Наред с това, заложените в проекта на
ППЗМИП регулации противоречат и на редица
актове на правото на ЕС, включително Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО, както и Резолюция на
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Европейския парламент от 21 септември 2010 г.
относно доизграждането на вътрешния пазар по
отношение
на
електронната
търговия
(2010/2012(INI)). Така например в посочената
резолюция на Европейския парламент са
залегнали следните основни принципи:
- т. 7: Изтъква се, че електронната търговия
следва да се разглежда като допълнителен
инструмент за МСП, който повишава
конкурентоспособността им, а не като самоцел',
- т. 15: Подчертава значението на повишаването
на доверието към трансграничните системи за
плащания по интернет (напр. кредитни и
дебитни карти и така наречените „електронни
портмонета") чрез насърчаване на набор от
методи за плащане, подобряване на оперативната
съвместимост и общите стандарти, преодоляване
на техническите пречки, оказване на подкрепа на
характеризиращите се с най-голяма сигурност
технологии
за
електронни
транзакции,
хармонизиране
и
укрепване
на
законодателството
в
областта
на
неприкосновеността на личния живот и
сигурността, борба с измамите и информиране и
осведомяване на обществеността;
- т. 17: Отново подчертава значението на
трансграничната електронна търговия между
предприятия, като средство, което позволява на
европейските предприятия, особено на МСП, да
постигнат
растеж
и
по-голяма
конкурентоспособност и да създават повече
новаторски продукти и услуги; призовава
Комисията и държавите- членки да предоставят
една сигурна и стабилна правна и регулаторна
рамка, която да даде на дружествата
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необходимите им гаранции за уверено
осъществяване на трансгранични електронни
търговски транзакции между предприятията-,
4.3. В
контекста
на
гореизложеното
въвеждането на изрични, изчерпателно изброени
и силно ограничаващи изисквания относно
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията
дистанционно
(без
присъствието на клиента) значително ограничава
избора на възможни доставчици на нови
технологии, включително прави невъзможно
използването на реално работещи и доказали се
решения на европейско ниво. Налице е
противоречие и с един от основните принципи
на Регламент (ЕС) № 910/2014 (eiDAS), а именно
принципа на неутралност по отношение на
технологиите (съгласно посочения регламент
произтичащите от него правни последици следва
да могат да се постигнат с всякакви технически
средства).
4.4. В този смисъл българските доставчици на
финансови услуги ще бъдат поставени в
неоправдано неизгодна конкурентна позиция
спрямо доставчиците на финансови услуги от
другите държавите членки на ЕС без това да
допринася за повишаване на превенцията срещу
изпиране на пари. Липсата на адекватно
адресиране на повдигнатите в настоящото
становище въпроси би довело до блокиране на
дейността на задължените лица, обективна
невъзможност за изпълнение на част от
изискванията на ППЗМИП, чувствително
увеличаване на цената на предоставяните услуги,
а оттам като последица и ограничаване (а в
определени случаи и преустановяване) на
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достъпа на потребителите до тези услуги.
Не на последно място, бихме искали да
отбележим и обстоятелството, че остава неясно,
как предоставянето на малки заемни суми на
физически лица (средният размер на отпусканите
кредити онлайн е 600 лева) на практика
кореспондира с потенциалните рискове от
изпиране на пари и/или финансиране на
тероризъм (до сега няма установен такъв
случай), предмет на новата регулация. Ето защо,
както посочихме подробно по- горе, липсата на
баланс, адекватно разграничаване на степените и
видове риск в различните сектори, както и
предоставяне на подходящи инструменти за
извършване на допълнителна идентификация и
проверки (например достъп до ГРАО, системата
на МВР и т.н.), противоречат на заложените
принципи в Директива 2015/849, както и на
действащото
законодателството
на
ЕС,
съответно, на обществения интерес. А именно,
т.(2) от Директива 2015/849 "...Същевременно
следва да се постигне баланс между целта да се
защити обществото от престъпления и да се
съхранят стабилността и целостта на
финансовата система на Съюза, от една
страна, и нуждата, от друга страна, да се
създаде регулаторна среда, която да позволява
на дружествата да развиват стопанската си
дейност, без да понасят прекомерни разходи за
постигане на съответствие".
Също така, акцентираме, че финансовите
институции имат освен редица строги
изисквания и регулации при осъществяване на
дейността си, за което следят контролните
органи Комисия за защита на потребителите и
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Българска народна банка, така преди всичко и
личен интерес да извършат стриктна и детайлна
проверка на клиентите си в хода на
идентификацията
и
оценката
на
кредитоспособността им съгласно вътрешните
им правила и действащо законодателство.
Обратното означава сами да изложат дейността
си на непремерен риск и да престанат да
съществуват, което видно не е налице, нито има
индикации за промяна и увеличен риск. Самото
обстоятелство, че финансовите услуги се
предоставят от разстояние не означава, че те са
по-рискови.
В този смисъл, а и в контекста на целта на
самия ЗМИП и правилника към него, вместо
нормативната уредба да гарантира защита на
обществения
интерес,
отчитайки
икономическата и социална реалност, този
интерес ще се окаже накърнен, поради
невъзможността за адекватно прилагане на
предвидените в закона правила, което ще бъде
прецедент в ЕС.

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО
КРЕДИТИРАНЕ

5. По отношение на специализираните
служби - чл. 106 и чл. 107 ЗМИП и чл. 69
ППЗМИП
ЗМИП изисква създаването на специализирани
служби от задължените лица, като са
регламентирани два режима - режим по чл. 106 императивно изискване за създаване на служби и
по чл. 107 - възможност за създаване на служби
или
извършване
на
контрола
от
представляващите съответното дружество лица.
И при двата режима се изисква определянето на
ръководител на специализираната служба.

Не приема
предложението.

Цитираните разпоредби на ЗМИП ясно
определят случаите, в които е задължително
създаване на таказа служба, както и случаите, в
които това се оставя на преценката на
задължените лица. Броят на служителите се
определя от самото задължено лице според
вида, размера, естеството на дейност, вида на
предлаганите продукти и услуги и клиентската
база, както и др. фактори от значение за същото.
Не могат да бъдат определени изисквания за
образователно-квалификационните степени на
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В ЗМИП се уреждат още какви са дейностите,
които следва да извършват тези служби, както и
сроковете за създаването им и за уведомяване на
ДАНС. В разглеждания проект на ППЗМИП е
възпроизведена част от установените вече със
закона положения, като е добавено, че
уведомлението към ДАНС ще се извършва по
утвърден от последната образец.
При така изложените факти както в ЗМИП, така
и в проекта на ППЗМИП, остават неуредени
следите въпроси:
i) Колко е минималният брой лица, които могат
да сформират служба за сигурност по реда на чл.
106 от ЗМИП?
ii) Следва ли лицата, формиращи служба за
сигурност, да са служители на лицето по чл. 4
ЗМИП? Ако отговорът е положителен, то каква
длъжност следва да заемат? Ако отговорът е
отрицателен, то следва ли същите да са
сключили граждански договори с лицето по чл. 4
ЗМИП?
iii) На какви условия следа да отговарят тези
лица /образователна степен, професионален опит
и др/? Какви са изискванията спрямо
ръководителя, освен да заема висша ръководна
длъжност?
iv) Възможно ли по реда на чл. 107 от ЗМИП
представляващите и управляващите да определят
служител, заемащ висша ръководна длъжност
измежду самите себе си?
В тази връзка, ние от АОНК, предлагаме към
проекта на ППЗМИП в глава 6, раздел II, да се
добави нов чл. 70, в който да бъде уредено, че
най-малко две лица могат да сформират
специализирана служба, както и че за повече

служителите. В чл. 101, ал. 2 , т. 13 ЗМИП са
предвидени и правила за обучение на
служителите в специализираните служби. В чл.
107 е разписано ясно кои лица могат да
ръководят специализираната служба.
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гъвкавост правоотношенията им с дружеството
могат
да
бъдат
уговорени
както
по
трудовоправен, така и по гражданскоправен ред,
да се заложат изискванията спрямо тези лица и
изрично
да
се
регламентира,
че
представляващите и управляващите задължения
субект могат да бъдат ръководители на
специализираните служби (както в хипотезите на
чл. 106, така и на чл. 107 от ЗМИП).

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ОТГОВОРНО
НЕБАНКОВО
КРЕДИТИРАНЕ

6. Нотариална заверка на декларация по чл. 63,
ал. 4 ЗМИП, чл. 38 ППЗМИП (Приложение № 3
към ППЗМИП)
Считаме че изискването за нотариална
заверка на подписа на декларацията относно
действителния собственик няма да доведе до
повече сигурност в търговския оборот или до поголяма правна тежест на документа, предвид
което същото може да бъде заменено с
обикновена писмена форма.
В чл. 63 от ЗМИП се урежда вписването по
партидите
в
Търговския
регистър
на
действителните собственици от страна на
юридическите лица, като се определя, че формата
и съдържанието на декларацията за това ще
бъдат регламентирани в правилника за прилагане
на закона. Това е направено с чл. 38 от проекта на
ППЗМИП и Приложение № 3 към него. По повод
формата в чл. 38 от ППЗМИП се поставя
изискване за нотариална заверка на подпис на
декларацията, а в Приложение № 3 изрично се
посочва, че „Настоящата декларация важи
само след нотариална заверка!".
Така посочената декларация следва да се
подпише от представляващите юридическите

Не приема
предложението.

Следва да се отбележи, че посочената в чл. 38
от проекта на правилник нотариална заверка на
подписа е различна от нотариалната заверка на
съгласието по чл. 63, ал. 4, т. 3. Текстът на
декларацията, както и цитираното изискване е
съгласуван с компетентната за вписването
инситуция.
В декларациите са отразени редакции във
връзка и с други получени бележки, като са
включени и пояснения относно изискванията на
съответните членове от закона.
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БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО

лица (било то управители, изпълнителни
директори, прокуристи), които поначало са
упълномощени да извършват вписвания по
партидите на съответните дружества в
Търговския регистър по строго определен от
закона ред. В тази връзка при вписването на един
изпълнителен директор, същият предоставя
нотариално заверен образец на
подписа си, като така удостоверява начина, по
който ще полага същия, действайки в това си
качество. Наред с това при промяна на
обстоятелства по партидите на дружествата
изпълнителният директор подава декларация за
истинността
на
заявените
за
вписване
обстоятелства. Затова едва ли би имало
съмнение,
че
предоставената
от
представляващите и управляващи декларация за
действителен собственик, е подписана именно от
тези лица (каквото по същността си
обстоятелство би удостоверило нотариалната
заверка на подписа на документ). Разбира се,
теоретично
съществува
възможност
това
изискване да бъде заобиколено, в който случай
обаче съответното лице би носило наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Предвид това, ние от АОНК, считаме че
нотариалното заверяване на подписа на
декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП няма
да даде повече сигурност в търговския оборот,
а само ще утежни, забави и оскъпи
процедурата по обявяване на действителните
собственици в Търговския регистър.
Във връзка с публикувания за обществено
обсъждане проект на Правилник за прилагане на
Закона за мерките срещу изпиране на пари,

Приема
частично
предложенията.

По коментарите:
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КРЕДИТИРАНЕ

считаме, че е наложително да бъде преосмислена
и ревизирана предложената уредбата в раздел 7
от глава втора на проекта на ППЗМИП относно
процедурата по идентификация и проверка на
идентификацията в хипотеза на установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка чрез електронно
изявление,
електронен
документ
или
електронен подпис, или чрез друга форма без
присъствието на клиента.
Посочената уредба излиза значително вън от
прелелите на предоставената от ЗМИП делегация
и въвежда изисквания, които са не само без
законово основание, но и в някои свои части
дори не съответстват на уредбата по ЗМИП.
Въвеждането
на
допълнителни
неоправдано
тежки
и
технически
пеизпълними изисквания, без това да е
предвидено в ЗМИП, би могло практически да
доведе до невъзможност в Република България да
се
предоставят
финансови
услуги
без
присъствието на клиента, както и до
невъзможност български търговски дружества да
предоставят финансови услуги без присъствисто
на клиента в страни от ЕС.
В същото време, дадените в проекта
разрешения в посочената материя, ще
поставят българските доставчици на финансови
УСЛУГИ в неоправдано неизгодна конкурентна
позиция спрямо доставчиците на финансови
услуги в държавите членки на ЕС без това да
допринася за повишаване на превенцията срещу
изпиране на пари.
Нито европейското законодателство, нито
насоките на Европейски надзорни органи

Проектът няма за цел да бъдат ограничени
неоснователно възможностите за дистанционно
извършване на идентификация, установяване на
делови взаимоотношения или извършване на
сделки или операции, а да бъдат разписани
правила за същото. Предвид получените
предложения за редакция на чл. 41 е 42, те ще
бъдат редактирани, както е посочено в други
части от таблицата.
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поставят
изисквания,
аналогични
на
предвидените в член 41, ал.З, т.З, ал. 4 и член 42
на проекта. Нещо повече, тези изисквания не
кореспондират на утвърдените най-добри
практики за предоставяне на финансови услуги
от разстояние и възприетите според тях подходи
за
идентификация
и
проверка
на
идентификацията на клиента. Ако бъдат
възприети предложенията на проекта в
обсъжданата материя, българските доставчици на
финансови услуги практически ще бъдат лишени
от възможност да оперират на европейския пазар
на финансови услуги от разстояние, доколкото в
областта на дигиталните услуги те се намират в
пряка конкуренция с всички останали европейски
дружества и предлагането на продукти, които
поставят ограничения и утежнения към
европейските
потребители
ще
изтласка
българските дружества от европейския пазар.
Съображенията ни в подкрепа на така
заявената позиция произтичат от текстовете на
член 37, член 41, ал.З, т.З, член 41, ал.4 и член 42
на проекта, и са следните:
1.
Вътрешните системи за контрол,
съгласно изричната разпоредба на чл. 41,
ал. 3, т. 3 на ППЗМИП следва да не
позволяват
предоставяне
на
идентификационни данни и документ за
самоличност под заплаха, принуда или
други сходни обстоятелства.
Вменяването на задължение на лицата по чл.
4 ЗМИП да идентифицират случаите, при които
предоставените от клиентите им данни и/или
документ за самоличност са предоставени под
заплаха,
принуда
или
други
сходни
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обстоятелства при всички случаи надхвърля
възможностите
на
задължените
лица,
доколкото подобни обстоятелства обичайно са
предмет на разследване от компетентността на
съответните разследващи и наказателни органи.
2.
В член 41, ал.4 на проекта на
ППЗМИП, без това да е предвидено в
ЗМИП,
чрез
регламентиране
на
изисквания към системите за вътрешен
контрол на лицата по член 4 от ЗМИП, на
практика се въвеждат допълнителни и
неоправдано тежки и практически
неизпълними изисквания за
1.идентифициране на промени или повреди на
защитни елементи и на разположението на
различните елементи на документите за
самоличност - не съществува технология, която
да гарантира спазването на това изискване,
особено при отчитане на обстоятелството, че
законът изисква представяне на копие от
документа за самоличност. Като изключение от
общото правило на чл. 53, ал. 1 ЗМИП, съгласно
което идентифицирането на физически лица се
извършва чрез представяне на официален
документ за самоличност и снемане на копие от
него,чл. 53, ал. 7 ЗМИП предвижда, че когато
идентифицирането се извършва без присъствието
на подлежащото на идентификация физическо
лице, идентифицирането може да се извърши и
чрез представяне на копие на официален
документ на самоличност.
2. сравняване на защитни елементи на
документите за самоличност с тези на
предварително заложени във вътрешна база
данни с образци - няма правно уреден механизъм
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за снабдяване с официални образци от документи
за самоличност на всички държави членки, както
и на трети държави
3. установяване
местоположението
на
подлежащото на идентифициране лице Местоположението на лицето, подлежащо на
идентификация, може да бъде установено при
доброволно предоставяне на информация от
негова страна при условията и процедурите на
Регламента за личните данни, без да е ясно как
тази информация допринася за превенцията
срещу изпиране на пари.
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 ЗМИП - това
изискване е необяснимо в контекста на
принципите на единния пазар в ЕС.;
5. прилагане на ограничения по отношение на
приеманите документи при идентификацията
чрез прилагане на поне две от следните
изисквания:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване на квалифициран електронен
подпис.
Законът не поставя условия към вида на
официалния документ за самоличност, за
използването на квалифициран електронен
подпис, както и за използването на допълнителни
процедури в процеса на идентификация.
Единственото условие по ЗМИП е да се
приложат попе два от способите по член 55, ал.1
на ЗМИП. Не е допустимо и в Правилника да се
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въвеждат подобни условия.
Нещо повече, условието за приеманите
документи при идентификацията чрез прилагане
на поне две от следните изисквания, а именно:
а. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи защитни елементи;
б. приемане само на официални документи за
самоличност, съдържащи биометрични данни;
в. изискване на квалифициран електронен
подпис.
практически ще доведе до невъзможност в
Република България да се предоставят финансови
услуги без присъствието на клиента.
При съобразяване на обстоятелството, че
дори българските документи за самоличност не
съдържат биометрични данни, по същество
предложената уредба се свежда до изискване
българските доставчици на услуги да сключват
сделки от разстояние само чрез използване на
квалифициран
електронен
подпис.
Това
изискване влиза не само в грубо противоречие с
Директива
2002/65/ЕС)
на
Европейския
парламент и Съвета за продажба от разстояние на
финансови услуги и редица други актове от
правото на ЕС, но и на практика блокира
извършването па електронно търговия и
предоставянето на дигитални финансови и други
услуги от доставчици, установени в България.
Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗМИП, проверката на
събраните по реда на чл. 53 идентификационни
данни на физическите лица се извършва, като
общо правило, чрез един (или повече) от
изброените в посочената алинея способи.Алинея
2 на същия член обаче предвижда утежнен режим
на проверката на тези данни в случаи на
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установяване на делови взаимоотношения или
извършване на случайна операция или сделка без
присъствието на клиента - задължените лица са
длъжни да приложат не един, а два (или повече)
от изброените в разпоредбата способи за
верификация на данните. Въведените с проекта
допълнителни условия към процедурата по
идентификация, завоалирани като изисквания
към системите за вътрешен контрол, всъщност
представляват уредба, която противоречи на
ЗМИП и за която законът не е предвидил
възможност за уредба в Правилника.
3.
Още по-драстично ограничаваща е
уредбата но член 42 на нроекга, според която:
В случаите по чл. 55, ал. 2 ЗМИП за целите
на проверката на идентификацията се прилагат
поне две от следните мерки:
1. изискване за ползването на квалифициран
електронен подпис;
2. използване на традиционни методи за
комуникация като изпращането на писмо на
адреса по документ за самоличност;
3. използване
на
функционалност
на
прилаганите технологии за свързване с
официални
търговски
или
дружествени
регистри;
4. използване
на
функционалност
на
прилаганите технологии за свързване с
национална база данни на документи за
самоличност;
5. провеждане на разговор с клиента чрез видео
конференция от обучен за целта служител на
лицето по чл. 4 ЗМИП или на външния
доставчик, ако се използват такива услуги.
В случаите по член 55, ал.2 от ЗМИП обаче,
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законът препраща към способите по член 55, ал.1
от ЗМИП, които са много повече и с много поширок обхват и възможности за проверка на
идентификацията от тези, уредени в проекта.
Абсолютно недопустимо е чрез Правилника
да се дерогират разпоредби на закона и да се
стеснява уредбата на ЗМИП до предложените в
член 42 на проекта пет възможности, някои от
които изобщо не са уредени в член 55, ал. 1 от
ЗМИП, а други будят недоумение, доколкото
изпращането на писма на клиента е доста
остарял метод за комуникация в съвременния
свят на дигитализация, а ползването на
квалифициран електронен подпис практически
не води до проверка на истинността на
представения документ за самоличност.
Както посочихме, законът дава делегация в
Правилника да се уредят условията и реда за
прилагане на способите по ал. 1 на член 55, а не
да се въвеждат непредвидени в закона способи и
още по -малко да се ограничава вида на
допустимите от закона способи за проверка на
събраните идентификационни данни.
С този подход се отхвърлят способи за
проверка на идентификацията, които са
допустими от ЗМИП и общоприети в практиката
на електронна търговия в ЕС като:
- изискване на допълнителен документ актуално извлечение от комунална услуга или
извлечение от банкова сметка/ карта;
- потвърждаване на идентификацията от друго
лице по чл.4 или лице, задължено да прилага
мерките срещу изпирането на пари;
- установяване на изискването първото плащане
по операцията или сделката да се осъществява
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чрез сметка, открита на името на клиента в друга
кредитна институция;
- извършване на справка в електронни страници и
бази данни на местни и чуждестранни
компетентни държави и други органи;
- използване на разнообразни технически
средства и модерни технологии за проверка на
истинността на предоставените документ;
- повторно изискване на представените при
извършване на идентификацията документи и
проверка
за
наличие
на
промяна
в
идентификационните данни;
- други способи, като например: проверка на
връзка между IBAN сметка и титуляр на сметката
в достъпен за задълженото лице регистър.
От друга страна, поставянето на условието
клиентите да разполагат с квалифициран
електронен подпис, при положение, че процентът
на европейски граждани, притежаващи такъв
подпис с критично нисък или да разполагат с
точно определен официален документ за
самоличност
ограничава
достъпа
на
европейските граждани до единния европейски
пазар и им налага неоправдани и несъразмерни
пречки да ползват дигитални продукти от
български
доставчици.
Изискването
потребителите да имат издадеп иа тяхно име
квалифициран електронен подпис - от една
страна, би довело до ограничаване (а в някои
случаи и до прекратяване) на достъпа до услуги,
предоставяни от разстояние, по отношение на
огромна група потребители, които нямат
техническа възможност или не притежават
достатъчно познания за механизмите на работа с
подобен инструмент, а от друга - до неминуемо
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увеличаване на разходите за ползване на
съответната услуга. Привличаме внимание, че в
т. 10 на Резолюция на Европейския парламент
от 21 септември 2010 г. относно доизграждането
на вътрешния пазар по отношение на
електронната търговия (2010/2012(INI)) се :
„Подчертава необходимостта от активна
политика, за да могат гражданите и
предприятията да извлекат пълна полза от
вътрешния
пазар,
които
предлага
висококачествени стоки и услуги на конкурентни
цени; счита, че това е още по-важно в
условията на настоящата икономическа криза,
като средство за борба с увеличаващите се
неравенства и за защита на потребителите,
които са уязвима позиция, живеят в
отдалечени места или са с ограничена
подвижност, групите с ниски доходи и
малките и средни предприятия, които са
особено заинтересовани да се присъединят към
света на електронната търговия ".
Наред с това, уредбата не е съобразена с
разпоредбите на Директивата за платежни
услуги, която изисква за всяка платежна
операция, инициирана по електронен път, да се
ползва двуфакторна идентификация.
Съгласно първо съображение от Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната
идентификация
и
удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО, „изграждането на
доверие в онлаин средата е ключов фактор за
икономическото и социалното развитие ".
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В Резолюция на Европейския парламент от
21 септември 2010 г. относно доизграждането на
вътрешния пазар по отношение на електронната
търговия (2010/2012(INI)) се:
т.1 Изтъква, че електронната търговия следва да
се разглежда като допълнителен инструмент за
МСП.
който
повишава
конкурентоспособността им. а не като самоцел:
т.15 Подчертава значението на повишаването на
доверието към транеграничните системи за
плащания по интернет (напр. кредитни и дебитни
карти
и
така
наречените
„електронни
портмонета") чрез насърчаване на набор от
методи за плащане, подобряване на оперативната
съвместимост и общите стандарти, преодоляване
на техническите пречки, оказване на подкрепа на
характеризиращите се с най-голяма сигурност
технологии
за
електронни
транзакции,
хармонизиране
и
укрепване
на
законодателството
в
областта
на
неприкосновеността на личния живот и
сигурността, борба с измамите и информиране
и осведомяване на обществеността;
т.17 Отново подчертава значението на
транеграничната електронна търговия между
предприятия, като средство, което позволява на
европейските предприятия, особено на МСП, да
постигнат
растеж
и
по-голяма
конкурентоспособност и да създават повече
новаторски продукти и услуги; призовава
Комисията
и
държавите-членки
да
предоставят една сигурна и стабилна правна и
регулаторна рамка, която да даде на
дружествата необходимите им гаранции за
уверено осъществяване на транегранични
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електронни търговски транзакции между
предприятията;
В контекста на горепосочените съображения
на Европейския парламент въвеждането на
изрични, изчерпателно изброени и силно
ограничаващи
изисквания
относно
идентификацията
и
проверката
на
идентификацията
дистанционно
(без
присъствието на клиента) значително ограничава
избора на възможни доставчици на нови
технологии, включително, прави невъзможно
използването на някои реално работещи и
доказали се решения на европейско ниво.
Това противоречи и на един от основните
принципи на Регламент (ЕС) № 910/2014
(eiDAS), а именно, принципа на неутралност
по отношение на технологиите
(съгласно Регламента произтичащите от него
правни последици следва да могат да се
постигнат с всякакви технически средства).
Ако коментираните изисквания бъдат
запазени, българските доставчици на услуги от
разстояние ще бъдат лишени от способността да
предложат конкурентна и подходяща за
потребностите и навиците на европейския
потребител услуга, което щс слеминира
възможността им за участие на единния
европейски пазар.
Уредбата в посочената материя не
кореспондира и на принципите, \становени в
Директива (F.C) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, за изменение на
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Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
2005/60/Е0 на Европейския парламент и на
Съвета и на Директива 2006/70/Е0 на Комисията,
както и на редица актове на европейското
законодателство, включително на новата
Директива за платежните услуги.
Водещ принцип на уредбата по Директива
(ЕС) 2015/849 е мерките срещу изпиране на пари
да са съобразени с оценката на риска на клиента,
продукта и операцията. В ярко противоречие с
този принцип, независимо от извършената
оценка, в разпоредбите на член 41, ал.4 и в член
42 от проекта на Правилник се въвеждат тежки,
многобройни и трудно изпълними от техническа
гледна точка изисквания за идентификация и
проверка на идентификацията независимо от
оценката на риска.
Наред с това, вън от коментирания раздел 7
от глава втора на проекта, считаме, че е неудачно
и разрешението, предложено в чл.37 на проекта.
Предвиденото в чл. 37 подаване на декларация за
действителен собственик във всички случаи,
независимо от наличието на данни за
действителен собственик на юридическо лице в
официален публичен регистър, е неоправдано. В
случай, че данни действителните собственици на
юридическо лице или друго правно образувание
се съдържат в официални документи, издадени
от съответен официален публичен регистър,
попълването на декларация е ненужно и
създавана
неоснователни
затруднения
за
клиентите, поради което не следва да се изисква
в такива случаи.
Изцяло в подкрепа на всичко гореизложено
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следва да бъде подчертано, че всички
коментирани по-горе изисквания и регулации,
намерили място в публикувания за обществено
обсъждане проект на ППЗМИП, не почиват на
разпоредби и правила, заложени в 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 (Четвъртата
директива срещу изпирането на пари), чийто
изисквания транспонира българския ЗМИП. В
този смисъл не съществува задължение за
българската
държава
императивно
да
имплементира
норми
с
анализираните
формулировки.
По този начин, уредбата в посочената
материя поставя българските доставчици на
финансови УСЛУГИ в неоправдано неизголпа
конкурентна позиция спрямо доставчиците на
финансови услуги в държавите членки на ЕС без
това да допринася за повишаване на превенцията
срещу изпиране на пари.
В заключение, предложената уредба в
обсъжданата материя създава неоправдани
затруднения
и
неоснователно
изисква
ангажирането на значителни ресурси от
задължените лица без с това ла допринася за
повишаването на ефективността на мерките
срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма
Предложение:

222

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ

Текстовете на член 41, ал.З, т.З и ал.4 да
бъдат заличени или да бъдат прередактирани
така, че с тях да не се въвеждат допълнителни
изисквания към процедурата по идентификация,
а предвидените според член 41, ал.З, тЗ и ал.4 на
проекта условия да се постулират като цел на
системите за вътрешен контрол на задължените
лица по член 4 на ЗМИП.
Съдържанието на член 42 да се промени до
уредба на реда и условията за прилагане на
способите по член 55, ал.1 от ЗМИП, както
изисква разпоредбата на член 55, ал.2 от ЗМИП.

Приема
частично
коментара.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.

Приема
частично
коментара.

Във връзка с получени коментари и от други
лица, чл. 41 и 42 от проекта са редактирани,
както е посочено в други части на настоящата
таблица.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО
КРЕДИТИРАНЕ

В член 37, ал.1 от проекта, изискването за Не приема
подписване на декларация да отпадне, ако данни предложението.
за всяко физическо лице, което е действителен
собствсник на клиент - юридическо лице или
друго правно образувание, са публикувани в
регистъра по член 63 на ЗМИП или в друг
подобен регистър на държава членка.

Изискването за подписване на декларация
произтича от разпоредбата на чл. 59, ал. 1 , т. 3
ЗМИП и не може да бъде дерогирано чрез
разписване на изключение в ППЗМИП.

MASTERCARD

Mastercard благодари за възможността да
предостави
становище
по
Проекта
на
Правилника за прилагана на Закона за мерките
срещу изпирането на пари, обнародван в ДВ бр.
27 от 27.03. 2018 г.
В случай че имате въпроси или желаете да
обсъдите 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

Не приема
предложението.

Включването на правната норма носи риск от
неяснота при тълкуване на разпоредбите, които
касят операциите и сделките с електронни пари,
поради обратния подход, използван при
формулилането на чл. 24 ЗМИП спрямо подхода
при формулирането на чл. 12 от Директива (ЕС)
2015/849, както и поради факта, че в известна
степен предложеният текст преповтаря части от
чл. 24 ЗМИП.

1
Въведение
Mastercard е технологична компания, която
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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 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
C настоящото становище бихме искали да
предоставим
своите
коментари
относно
задълженията за извършване на комплексна
проверка (КП) от страна на издателите на
електронни пари и техните представители
съгласно Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП), транспониращ Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент и на Съвета
от 20 май 2015 година за предотвратяване
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използването на финансовата система за целите
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма (4-та Директива срещу изпирането на
пари).
2.1
Юридически подход в Директива 2015/849
Съгласно параграф (7) от преамбюла на 4-тата
Директива срещу изпирането на пари „при някои
доказани нискорискови обстоятелства и при
строги условия за намаляване на риска, на
държавите членки следва да бъде позволено да
освобождават продуктите, представляващи
електронни пари, от определени мерки за
комплексна проверка на клиента, като например
идентификация и проверка на клиента и на
действителния собственик...". В изпълнение на
тази цел, член 12 от 4-тата Директива срещу
изпирането на пари предвижда, че 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 КП
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
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наблюдение на сделките или деловите
взаимоотношения, позволяващо разкриването на
необичайни или съмнителни сделки.
В случай, че всички условия за намаляване на
риска са спазени, издателите на електронни пари
следва да бъдат освободени от задължението да
извършват идентифициране на клиента и, ако е
приложимо, на действителния собственик на
клиента, проверка на идентификацията на тези
лица, както и от задължението за оценяване и,
когато е приложимо, получаване на информация
за целта и планираното естество на деловите
взаимоотношения.
Алинея 2 на член 12, обаче предвижда още едно
допълнително условие за освобождаване от
горепосочените задължения, като изисква
Държавите
членки
да
гарантират,
че
възможността
за
освобождаване
от
горепосочените задължения не се прилага
вслучай на обратно изкупуване в брой
илитеглене вбройна паричната стойност на
електронните пари, когато възстановената сума
надвишава 100 EUR.
2.2
Юридически подход в Закона
Нашето разбиране е, че гореописаният подход е
изцяло възприет от българския ЗМИП, в член 24
от закона, с който се цели транспониране на
разпоредбите на член 12 от 4-тата Директива
срещу изпирането на пари. Българският
законодател, обаче е решил да изрази
концепцията на член 12 от 4-тата Директива
срещу изпирането на пари по обратен начин. Поконкретно, член 24, ал. 1 от ЗМИП предвижда, че
издателите на електронни пари и техните
представители следва да бъдат задължени да
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провеждат пълна КП по отношение на
електронни пари, когато:
(1) платежният инструмент е презаредим или
има максимален месечен лимит на плащанията
по сделки над левовата равностойност на 250
евро или тяхната равностойност в друга валута,
който може да се използва и в чужбина, или
(2) максималната електронно съхранявана сума
надхвърля левовата равностойност на 250 евро
или тяхната равностойност в друга валута, или
(3) платежният инструмент се използва за други
цели освен закупуване на стоки или услуги, или
(4) платежният инструмент може да се захранва с
анонимни електронни пари, или
(5) при обратно изкупуване в брой или теглене в
брой на паричната стойност на електронните
пари възстановената сума надвишава левовата
равностойност на 100 евро или тяхната
равностойност в друга валута.
Ако деловите взаимоотношения, или случайната
операция или сделка, не попада в никоя от
хипотезите поточки (1)-(5) по-горе, съгласно
Член 24, ал. 2 отЗМИП, издателите на
електронни пари и техните представители могат
да не приложат всички мерки за КП по чл. 10, т.
1 - 3, а именно: идентифициране на клиента и,
ако е приложимо, на действителния собственик
на клиента, проверка на идентификацията на
тези лица, и събиране на информация и оценка
на
целта
и
характера
на
деловите
взаимоотношения, които са установени или
предстои да бъдат установени с клиента.
Освобождаването
от
горепосочените
задължения, обаче не е приложимо, ако съгласно
националната
оценка
на
риска
или
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индивидуалната оценка на риска извършена от
издателите на електронни пари или техните
представители, конкретната ситуация не може да
се определи като нискорискова.
Въз основа на горепосочените разпоредби,
нашето разбиране е, че съгласно българския
ЗМИП издателите на електронни пари и техните
представители няма да имат задължение да
приложат която и да е от посочените в чл. 10, ал.
1, т. 1-3 мерки за КП, ако: 1) случаят не попада
под нито една от хипотезите на точки 1-5 на
член 24, ал. 1 ЗМИП, и 2) националната оценка
на риска и индивидуалната оценка на риска,
извършена от издателите на електронни пари и
техните представители са оценили случая като
нискорисков. По-конкретно, в горния случай
издателите на електронни пари и техните
представители няма да имат задължение: 1) да
идентифицират клиента и, ако е приложимо,
действителния собственик на клиента; или 2) да
извършват проверка на идентификацията на тези
лица, или 3) да събират информация за целта и
характера на деловите взаимоотношения, които
са установени или предстои да бъдат установени
с клиента.
Имайки предвид че разпоредбите на 4-тата
Директива срещу изпирането на пари относно
опростената КП (ОКП) по отношение на
електронните пари е транспонирана в ЗМИП по
обратен начин, ние бихме искали да се уверим,
че концепцията на член 24 от ЗМИП съответства
на и е хармонизирана с целите, които са заявени
в параграф (7) от преамбюла на 4-тата Директива
срещу изпирането на пари и по-нататък развити
в Член 12 на 4-тата Директива срещу изпирането
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на пари.
2.3 Предложение на Mastercard
С оглед на гореизложеното, ние предлагаме в
Правилника за прилагане на ЗМИП да бъде
включена изрична разпоредба, непосредствено
следваща разпоредбата на чл. 35 от настоящия
проект на Правилник, със следния текст:
„За избягване на съмнение, в случаите извън ал.
1 на член 24 от ЗМИП, издателите на електронни
пари и техните представители могат да не
извършват идентификация на клиентите си и
проверка на идентификацията, при условие, че
съгласно националната оценка на риска и
индивидуалната оценка на риска извършена от
съответния издател на електронни пари или
негов представител, случаят е определен като
нискорисков."
Надяваме се да вземете предвид нашето
становищр и пгтяваме на разположение за
предоставяне на допълнителна информация.

ГРУПА НПО

Предложеният проект за нормативен акт е от
важно значение за ефективната защита на
обществения интерес срещу противоправна
дейност, свързана с изпирането на пари.
Същевременно приложението му засяга и би
могло да засегне основни права на човека и
гражданина, гарантирани с уредбата в Глава
втора от Конституцията, като например правото
на
свободно
сдружаване
чл.44
от
Конституцията.
Организациите, които представляваме, подкрепят
разграничаването на юридическите лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) от останалите
задължени субекти по прилагане на мерките в

По общите бележки:
Както разпоредбите на ЗМИП, така и
разпоредбите на ППЗМИП, които се отнасят до
ЮЛНЦ, нямат за цел да ограничат
конституционно гарантирани права и свободи.
Целта на разпоредбите е да се разпише гъвкав
механизъм, който съобразява мерките, които
ЮЛНЦ предприемат с размера и естеството на
дейността им и с установените рискове.
Задължителна
предпоставка
за
това е
запознаване с тези установени рискове. За
улесняване на тази стъпка проектът на
правилник предвижда публикуване на интернет
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страницата на ДАНС на необходимата
информация, както и посочва възможни
източници на информация.
Предвид факта, че съгласно отменения ЗМИП
и правилника за прилагането му липсваха
изключения по-отношение на ЮЛНЦ, както и
поради факта, че разпоредбите от проекта на
правилник само доразвиват реда за прилагане на
разпоредбите от ЗМИП, разписаният в новия
ЗМИП режим, както и неговото доразвиване в
правилника не следва да доведат до увеличаване
на административната тежест за ЮЛНЦ. Следва
да се посочи и че за същото следва да
способства и прилагането на мерките съобразно
установения риск.

Закона за мерките срещу изпирането на пари с
оглед на спецификата на дейността им. Смятаме,
че тази стьлка е в правилната посока, свързана с
отчитане на спецификата на ЮЛНЦ като
предвидени в закона форми на упражняване на
правото на сдружаване.
Предложеният проект на Правилник обаче не
взима предвид актуалното развитие на
дарителство в страната за ЮЛНЦ
и
съществуващите използвани механизми за
дарение. Така например, в чл. 44, ал. 7, т. 3 и чл.
46, ал. 1 от проекта се изключва събирането на
данни за дарителите, когато даренията се
осъществяват чрез кутии за дарения или по
банков път. Извън обхвата на това изключение от
приложението на правилника обаче остават
сходни механизми, каго постъпления от
благотворителни събития (концерти, вечери,
представления, томболи и др.), благотворителни
базари и др.
В доклада за частична оценка на въздействието
на ППЗМИП липсва информация относно
очакваните конкретни ефекти, свързани с
увеличаване на административната тежест за
ЮЛНЦ.
В Правилника има недостатъчно ясни текстове,
както и задължения, които ще доведат до
допълнителна административна тежест за ЮЛНЦ
и невъзможност за осъществяване на мерките,
както следва:

ГРУПА НПО

Чл. 43, ал. 1 от проекта предвижда
служителите на ЮЛНЦ да бъдат
запознати с установените рискове от
1.

Приема
частично
предложението.

С оглед ефективност, изискването следва да
важи както спрямо управляващите, така и
спрямо служителите с ръководни функции.
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Предлага се следната редакция на чл. 43, ал. 1 и
2:
Чл. 43. (1) За да преценят вида и обема на
прилаганите
мерки за
наблюдение
на
операциите и сделките по чл. 11, ал. 4 ЗМИП с
оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47,
72, 76 и 98 ЗМИП, както и на задълженията си
по ЗМФТ, лицата по чл. 4, т. 28 ЗМИП, които
не попадат едновременно и в друга категория
лица по чл. 4 от същия закон, предприемат
действия за запознаване най-малко на
управляващите им и на служителите им с
ръководни функциис установените рискове от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм,
свързани с дейността им.
(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
въвеждат пропорционални на размера и
естеството на дейността им механизми, които
следва да позволяват:
.............................................

изпиране на пари и финансиране на
тероризъм - смятаме, че задължението
следва да се отнася единствено до
управляващите ЮЛНЦ лица;

ГРУПА НПО

Чл. 43, ал. 2, т. 2 от проекта
включва събиране на достатъчно данни и
информация
за
дарителите
и
бенефициентите
и
извършване
на
проверки по чл. 46 от ЗМФТ и по чл. 46,
ал. 3 по ЗМИП - така формулиран текстът
вменява задължение за пълна комплексна
1.

Приема
частично
предложението.

ЮЛНЦ следва да разполагат с информация и
данни за дарителите и бенефициентите, коинто
не се изисква да са в обема, изискван при
комплексната проверка, за да са в състояние да
изпълняват останалите си задължения, като се
предлага редакция на чл. 43, ал. 2, т. 2, която
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дава повече възможности за изпълнение на това
задължение съобразно размера и естеството на
ЮЛНЦ:
„2. събиране в степен, която не затруднява
нормалното им функциониране, на данни и
информация за дарителите и бенефициентите и
за установяваните взаимоотношения с тях и
извършваните с тях сделки и операции;”

проверка от ЮЛНЦ, която е извън
техните задължения по ЗМИП. В тази
връзка предлагаме т. 2 да отпадне;

ГРУПА НПО

1.

Чл. 43, ал. 2, т. 3 задължава
ЮЛНЦ да осъществяват наблюдение на
установените
взаимоотношения
с
дарителите
и
бенефициентите
и
извършваните сделки и операции от тях текстът има твърде общ характер и може
да бъде тълкуван, че възлага на ЮЛНЦ да
наблюдава всички операции и сделки на
свои дарители и бенефициенти. Това от
своя страна практически е невъзможно и
извън предмета на дейност на ЮЛНЦ.
Предлагаме тази точка да отпадне;

Не приема
предложението.

Текстът на тази точка е в съответствие с
изискванията на чл. 11, ал. 4 ЗМИП.

ГРУПА НПО

1.

Чл. 43, ал. 3 се отнася до
задължението за изготвяне на оценка на
риска от ЮЛНЦ по отношение на техните
дарители, бенефициенти и действителни
собственици
при
настъпване
на
обстоятелства по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП
(ЮЛНЦ с годишен оборот над 20 000 лева
и при преценка, че е налице опасност от
използване на дейността на ЮЛНЦ за
изпиране на пари или финансиране на
тероризъм).
Текстът
не
дефинира
еднозначно дали следва да бъдат

Приема
частично
предложението.

Изискването за изготвяне на оценка на риска
не произтича от чл. 43, ал. 3 от проекта на
правилник, а от чл. 98, ал. 4 и 5 ЗМИП. С оглед
уеднаквяване на използваните в чл. 11, ал. 5, т. 3
изрази и понятия, се предлага следната
редакция:
(3) При настъпване на обстоятелствата по чл.
98, ал. 4 и 5 ЗМИП, обуславящи задължението
за изготвяне на оценка на риска, лицата по чл. 4,
т. 28 ЗМИП, които не попадат едновременно и в
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проверявани
всички
дарители
и
бенефициенти или тези, които могат да
бъдат отнесени към чл. 11, ал. 4 на ЗМИП
(за дарения на стойност над 15 000 евро по
банков път или 5 000 евро в брой). По
данни на Институт „Отворено общество" София,
в
анализа
„Активните
неправителствени организации в България
през 2017 г." над 40% от ЮЛНЦ в
страната имат годишен оборот над 20 000
лева, което попада в хипотезата на чл. 98,
ал. 4 от ЗМИП. Съгласно чл. 43, ал. 3 от
ПППЗМИП всички те са задължени да
правят оценки на всички свои дарители (а
не само за тези, отнесени към чл. 11, ал. 4
в ЗМИП), което ще доведе до
необоснована
допълнителна
административна тежест за всички тях.
Предлагаме текстът да бъде прецизиран и
съотнесен към чл. 11, чл. 4 на ЗМИП за
дарителите и бенефициентите и от него да
бъдат
изключени
действителните
собственици на ЮЛНЦ според ЗМИП.

друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
извършват оценка на риска, като вземат предвид
следните неизчерпателно изброени фактори,
свързани с ефективността на системите за
превенция и предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма, както и с
нивото на риск от финансиране на тероризъм,
свързани с дарителите и бенефициентите,
включително лицата, упражняващи контрол,
или с държавите и географските области, в
които
са
установени
дарителите
и
бенефициентите или лицата, упражняващи
контрол, или в която тези лица извършват
стопанската си или професионалната си
дейност, или с която са свързани по друг начин:
1. принадлежност на държавата или
юрисдикцията към списъка по чл. 46, ал. 3
ЗМИП;
2. наличие на указания на директора на
дирекция
„Финансово
разузнаване”
на
Държавна агенция „Национална сигурност” по
чл. 46, ал. 5 ЗМИП;
3. наличието на наложени на държавата или
юрисдикцията санкции, ембарго или подобни
мерки от Европейския парламент и от Съвета
или от Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации;
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4. наличието на информация в медиите или
информация от надеждни източници, че
съответната
държава
или
юрисдикция
предоставят финансиране или подкрепа за
терористични дейности или на територия й
действат терористични организации;
5. принадлежност
на
дарителите
и
бенефициентите или лицата, упражняващи
контрол, към списъците с лица по чл. 4б ЗМФТ;
6. допълнителни рискови фактори, съгласно
писмени указания на директора на дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”, публикувани на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност”.
ГРУПА НПО

Чл. 44, ал. 1 отново отнася
събирането на данни за дарители и
бенефициенти физически лица към чл. 43,
ал. 3. И тук предлагаме да бъде
конкретизирано, че това се отнася до
дарения по чл. 11, ал. 4 от ЗМИП.
1.

Приема
частично
предложението.

Предлага се следната редакция на чл. 44:
Чл. 44. (1) За изпълнение на задълженията си
по чл. 11, ал. 5, т. 3 ЗМИП, лицата по чл. 4, т. 28
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
събират в обем и степен съобразно установения
риск следните данни за дарителите или
бенефициентите физически лица:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
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3. официален личен идентификационен номер
или друг уникален елемент за установяване на
самоличността, съдържащ се в официален
документ за самоличност, чийто срок на
валидност не е изтекъл и на който има снимка
на клиента;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес.
(2) Събирането на данните се извършва чрез
представяне на официален документ за
самоличност.
(3) Когато събирането на данните се
извършва без присъствието на физическото
лице, събирането на данните може да се
извърши и чрез представяне на копие на
официален документ за самоличност.
(4) Когато в официалния документ за
самоличност не се съдържат всички данни по ал.
1, събирането на липсващите данни се извършва
чрез представяне на други официални
документи за самоличност или други официални
лични документи, чийто срок на валидност не е
изтекъл и на които има снимка на лицето.
(5) При липса на друга възможност
събирането на данните по ал. 1, т. 3 - 5 може да
се извърши и чрез представянето на други
официални документи или документи от
надежден и независим източник, както и чрез
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попълването на въпросник или декларация.
(6) Въз основа на оценката на риска по глава
седма ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия
закон, които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 ЗМИП, могат да събират
допълнителни данни за професионалната
дейност на лицето и целта и характера на
участието на лицето във взаимоотношението
чрез използване на документи, данни или
информация от надежден и независим източник,
попълване на въпросник или по друг подходящ
начин.
(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отношение
на дарителите в случаите на организирано
набиране на средства чрез кутии за дарения,
благотворителни базари и други сходни
механизми, съобразени с установения риск.
Чл. 44, ал. 7 изключва събирането
на данни за дарители в случаите на
организирано набиране на средства чрез
кутии за дарения. Предлагаме йъм този
текст да се добавят още: благотворителни
базари и събития, както и чрез дарителски
платформи за набиране на средства
онлайн и чрез текстови съобщения и
обаждания.

Приема
предложението.

Предлага се следната редакция:
(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отношение
на дарителите в случаите на организирано
набиране на средства чрез кутии за дарения,
благотворителни базари и други сходни
механизми, съобразени с установения риск.

Чл.
събирането

Не приема
предложението.

Цитираната разпоредба въвежда задължение
за дарителите и бенефициентите. Представянето

ГРУПА НПО

1.

ГРУПА НПО

1.

45, ал. 5
на заверени

предполага
копия на
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лицензни, разрешения и регистрации за
дейности, които подлежат на такъв режим,
извършвани от дарители и бенефициенти.
Текстът може да бъде тълкуван, че
задълженото по ЗМИП ЮЛНЦ следва да
събира документи за дейности извън
конкретния предмет на дарението. Това
много би усложнило административната
процедура по сключване на договори за
дарения и би следвало да се прилага само
по отношение на целта на дарението.
Български център за нестопанско право
(БЦНП) е фондация в обществена полза, която
подкрепя изработване и прилагане на закони и
политики с цел развитие на гражданското
общество, гражданското участие и доброто
управление в България. Ние сме участвали в
разработването и обсъждането на редица
закони, имащи отношение към дейността на
юридическите лица с нестопанско цел като
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, Закона за социалното подпомагане, Закона
за нормативните актове и много други. Повече
за нас и нашата работа може да намерите на
www.bcnl.org.
БЦНП е българският партньор на Европейския
център за нестопанско право, който е
ръководен член, заедно с Международния
център за нестопанско право и други
партньорски организации, на Глобалната НПО
Коалиция към FATF1. НПО Коалицията участва
в изработването на актуализирания текст на
Препоръка №8 за НПО и Тълкувателната нота
към нея. През 2018 г. България прие нов Закон

на цитираните лицензии, разрешения и
регистрации подпомагат ЮЛНЦ в събирането
на необходимата информация.

По общите бележки:
Както разпоредбите на ЗМИП, така и
разпоредбите на ППЗМИП, които се отнасят до
ЮЛНЦ, нямат за цел да ограничат
конституционно гарантирани права и свободи.
Целта на разпоредбите е да се разпише гъвкав
механизъм, който съобразява мерките, които
ЮЛНЦ предприемат с размера и естеството на
дейността им и с установените рискове.
Задължителна
предпоставка
за
това е
запознаване с тези установени рискове. За
улесняване на тази стъпка проектът на
правилник предвижда публикуване на интернет
страницата на ДАНС на необходимата
информация, както и посочва възможни
източници на информация.
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за мерките срещу изпирането на пари, като
БЦНП участва в работната група, формирана в
рамките на разглеждането му в Народното
събрание, с цел подобряване на текстовете и
съобразяването им както с международните
стандарти в областта, така и със спецификите
на юридическите лица с нестопанска цел по
принцип и конкретно в страната.
Преди всичко, приветстваме приетия подход в
предлаганите разпоредби на ППЗМИП, а
именно въвеждане на специална регулация за
ЮЛНЦ. Смятаме, че само по този начин могат
да бъдат въведени правила, които да са
съобразени с международните стандарти в
областта, да изпълнят целите на закона
(ЗМИП), като бъдат предвидени фокусирани,
пропорционални и работещи механизми. С
настоящото становище изразяваме позицията
си по повод публикувания проект на ППЗМИП
в частта относно юридическите лица с
нестопанска цел. Нашите коментари и
предложения са в две основни посоки:
А. Съобразяване с основните международни
принципи и стандарти в областта на мерките
срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма при регулиране на въпроси,
свързани с ЮЛНЦ – предвидени в Препоръка
№8, Тълкувателната нота към нея и
Непосредствен резултат 10 на FATF.
Б. Обоснованост, приложимост и ефективност
на нормативната уредба, която се предвижда с
проекта на правилник от гледна точка на
постигането на целта на закона и спазване на
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основните принципи: а) принципът за подход,
основан на риска (risk-based approach) и б)
ефективност
на
предлаганите
мерки
(effectiveness of the measures).
По-долу ще разгледаме всяка от точките
отделно, като в т. Б са включени и конкретни
предложения по текстовете на публикувания за
обсъждане Проект на ППЗМИП.
А. Съобразяване с основните международни
принципи и стандарти в областта на
мерките срещу изпирането на пари и
финансирането
на
тероризма
при
регулиране на въпроси, свързани с ЮЛНЦ
Международните стандарти2 в областта на
мерките срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма, разработени от
FATF, включват два основни принципа, които
трябва да бъдат спазвани при регулиране на
отношенията в тази сфера:
- Нормативните изисквания и мерките,
прилагани от задължените лица, винаги да се
основават на установения риск (risk-based
approach)3;
- Нормативните изисквания и мерките, спрямо
ЮЛНЦ, трябва да отговарят на Препоръка № 8
на FATF, а именно:
1. да са фокусирани и пропорционални;
2. да са насочени спрямо онези ЮЛНЦ, за
които страната е установила, че са уязвими по
отношение използването на дейността им за
целите на финансирането на тероризма;
3. да не водят до нарушаване или
обезкуражаване на легитимната им дейност;

239

4. винаги да се използва подхода, основан на
установения риск.4
FATF разпознава значимостта на гражданския
сектор като важен участник в справянето със
сериозни обществени проблеми, както на
национално, така и на международно ниво.5 Ето
защо, спазването на посочените принципи
наред с отчитането на специфичните
особености
на
юридическите
лица
с
нестопанска цел е ключово за постигането на
целите на борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма по начин, който
да
не
води
до
ограничаването
на
фундаментални човешки права и свободи като
правото на сдружаване, на мирни събрания и
изразяване.6
В Тълкувателната нота на Препоръка №8
изрично се посочва, че всякакви мерки спрямо
ЮЛНЦ трябва да се отнасят към този
подсектор ЮЛНЦ, за който е констатирана повисока степен на риск от използване на
дейността им за финансиране на тероризма. В
раздел „Мерки“ се казва, че „тъй като не
всички ЮЛНЦ носят висок риск (а някои носят
нисък или никакъв риск), страните трябва да
преценят коя подкатегория попада в
дефиницията на FATF“. В нотата се казва също
така, че „един подход е подходящ за всички“
(one-size-fits-all) по отношение на ЮЛНЦ не е
съвместим с правилното прилагане на подхода,
основан на риска. Нито една друга европейска
страна не третира специално като задължени
лица юридическите лица с нестопанска цел при
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нормативното уреждане на мерките срещу
изпирането на пари, като в Тълкувателната
нота към Препоръка № 8 се посочва ясно, че
„ЮЛНЦ не трябва да бъдат принуждавани да
правят комплексна проверка на своите
клиенти“7, която е елемент от мерките срещу
изпирането на пари. В този смисъл, макар и
като задължени лица по Закона за мерките
срещу
изпирането
на
пари
поради
особеностите
на
националното
законодателство, в ППЗМИП следва да бъдат
предвидени положения, които да са съобразени
с изискванията на международните стандарти и
в крайна сметка да водят до намаляване на
установен риск от използване на дейността на
ЮЛНЦ за финансиране на тероризма.
Б.
Обоснованост,
приложимост
и Приема
ефективност на нормативната уредба, която частично
се предвижда с проекта на правилник от предложението.
гледна точка на постигането на целта на
закона и спазване на основните принципи: а)
принципът за подход, основан на риска (riskbased approach) и б) ефективност на
предлаганите мерки (effectiveness of the
measures)
Законът за мерките срещу изпирането на пари
(обн. ДВ бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ.
бр.94 от 13 Ноември 2018г.) възприема
принципа за подход, основан на риска. Въпреки
че ЮЛНЦ са част от задължените лица по чл. 4
ЗМИП, законът въвежда органичен вид
задължения спрямо тях именно с цел
спазването на международните стандарти в
областта и с оглед отчитането на спецификите

С оглед ефективност, изискването следва да
важи както спрямо управляващите, така и
спрямо служителите с ръководни функции.
Предлага се следната редакция на чл. 43, ал. 1 и
2:
Чл. 43. (1) За да преценят вида и обема на
прилаганите
мерки за
наблюдение
на
операциите и сделките по чл. 11, ал. 4 ЗМИП с
оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47,
72, 76 и 98 ЗМИП, както и на задълженията си
по ЗМФТ, лицата по чл. 4, т. 28 ЗМИП, които
не попадат едновременно и в друга категория
лица по чл. 4 от същия закон, предприемат
действия за запознаване най-малко на
управляващите им и на служителите им с
241

на този вид организации. Ето защо смятаме, че
е необходимо този принцип да бъде възприет и
спазен и при разписването на Правилника за
прилагането на закона.
Разпоредбите на ЗМИП въвеждат няколко
задължения:
На първо място, всички ЮЛНЦ следва да
завяват кои са техните действителни
собственици
На второ място, тези ЮЛНЦ, които
попадат в някоя от хипотезите на чл. 11, ал. 4,
следва да предприемат съобразно риска
подходящи мерки за наблюдение на операциите
и сделките, изброените хипотези са:

ръководни функциис установените рискове от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм,
свързани с дейността им.
(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
въвеждат пропорционални на размера и
естеството на дейността им механизми, които
следва да позволяват:
.............................................

„[…] лицата съобразно риска предприемат
мерки за наблюдение на операциите и сделките
с оглед на изпълнение на задълженията по чл.
47, 72, 76 и 98 и задълженията по ЗМФТ“.
С оглед на това, правилникът за прилагане
следва да изясни общите положения, въведени
от
закона,
като
даде
конкретен
инструментариум как ще бъде приложено това.
Конкретни предложения:
1. Относно Чл. 43 (1): „За целите на преценката
относно вида и обема на прилаганите мерки за
наблюдение на операциите и сделките по чл.
11, ал. 4 ЗМИП във връзка с изпълнение на
задълженията си по чл. 47, 72, 76 и 98 ЗМИП,
както и на задълженията си по ЗМФТ, лицата
по чл. 4, т. 28 ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по чл. 4
от същия закон, предприемат действия, за да
гарантират,
че
техните
служители
и
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управляващите им са запознати с установените
рискове от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм, свързани с дейността им.“
Включването на общо основание на всички
служители на ЮЛНЦ разширява необосновано
твърде много групата на лица, които следва да
са ангажирани и да имат задължения и
отговорности по повод прилагане на мерките и
изпълнение на другите нормативно предвидени
задължения. В ЮЛНЦ поради предмета на
основната им дейност – нестопанска, основната
група служители, наети на трудови договори (а
и често по договори за поръчка и изпълнение
на конкретно възложена задача) изпълняват
различни хуманитарни професии – социална
работа, възпитателна работа, комуникация,
общностно развитие и пр. Кръгът на техните
задължения не е свързан с управление на
сделки и работа с клиента, която по своя
характер включва възмездни сделки и
управление на ресурси. В този смисъл, смятаме,
че е ненужно и необосновано да бъдат
разширени изискванията на чл. 43 до толкова
широк кръг лица и според нас текстът може да
получи следната редакция:
„Чл. 43 (1) За целите на преценката относно
вида и обема на прилаганите мерки за
наблюдение на операциите и сделките по чл.
11, ал. 4 ЗМИП във връзка с изпълнение на
задълженията си по чл. 47, 72, 76 и 98 ЗМИП,
както и на задълженията си по ЗМФТ, лицата
по чл. 4, т. 28 ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по чл. 4
от същия закон, предприемат действия за да
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гарантират, че техните служители, които има
управителни функции, са запознати с
установените рискове от изпиране на пари и
финансиране на тероризъм, свързани с
дейността им“.

БЦНП

Приема
Относно чл. 43, ал. 1, т. 2: „2. събиране на частично
достатъчно данни и информация за дарителите предложението.
и бенефициентите, както и за установяваните
взаимоотношения с тях и извършваните с тях
сделки и операции, включително извършване
на проверки в списъците с лица по чл. 4б
ЗМФТ, списъка с държави по чл. 46, ал. 3
ЗМИП и проверка за издадени указания по чл.
46, ал. 5 ЗМИП;“
Предвидената мярка е част от предприетите
подходящи мерки, които следва да бъдат
прилагани, ако са налице основанията на чл. 11,
ал. 4. На първо място, изброените основания в
ал. 2 не са алтернативни, а кумулативно дадени.
Точка 2 е с твърде голяма тежест и включва
ключов елемент от елементите на комплексната
проверка (чл. 10, т. 3), а законодателят изрично
е освободил ЮЛНЦ от задълженията за
извършване на комплексна проверка. Подобно
задължение не отговаря и на общо въведената с
чл. 43, ал. 1 хипотеза – „запознати с
установените рискове от изпиране на пари“,
което предполага наличие на обща информация
и достъп до нея, наблюдение и пр. Подобно
задължение следва да бъде въведено само
когато е направена конкретната оценка на
риска и в резултат на нея е установено, че е
налице риск, на който следва да се

ЮЛНЦ следва да разполагат с информация и
данни за дарителите и бенефициентите, коинто
не се изисква да са в обема, изискван при
комплексната проверка, за да са в състояние да
изпълняват останалите си задължения, като се
предлага редакция на чл. 43, ал. 2, т. 2, която
дава повече възможности за изпълнение на това
задължение съобразно размера и естеството на
ЮЛНЦ:
„2. събиране в степен, която не затруднява
нормалното им функциониране, на данни и
информация за дарителите и бенефициентите и
за установяваните взаимоотношения с тях и
извършваните с тях сделки и операции;”
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противодейства, и като конкретна мярка за
противодействие на конкретен риск може да
бъде въведено подобно задължение за събиране
на конкретна информация. В този смисъл,
предлагаме т. 2 да отпадне от разпоредбата на
ал. 2.

БЦНП

Приема
Относно Чл. 43 ал. 3: „При настъпване на частично
обстоятелствата по чл. 98, ал. 4 и 5 ЗМИП, предложението.
обуславящи задължението за изготвяне на
оценка на риска, лицата по чл. 4, т. 28 ЗМИП,
които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 от същия закон,
извършват оценка на риска, като вземат
предвид следните неизчерпателно изброени
фактори, свързани с ефективността на
системите за превенция и предотвратяване на
изпирането на пари и финансирането на
тероризма, както и с нивото на риск от
финансиране на тероризъм, свързани с
дарителите и бенефициентите и техните
действителни собственици или с държавите и
географските области, в които са установени
дарителите и бенефициентите или техните
действителни собственици, или в която тези
лица
извършват
стопанската
си
или
професионалната си дейност или с която са
свързани по друг начин“
Според нас, в тази хипотеза е важно да бъде
въведено отчитането на рискови фактори от
ЮЛНЦ, относими към бенефициентите и
дарителите им, но не и към действителните
собственици на последните. Идентифицирането
на действителен собственик е отново елемент

Изискването за изготвяне на оценка на риска
не произтича от чл. 43, ал. 3 от проекта на
правилник, а от чл. 98, ал. 4 и 5 ЗМИП. С оглед
уеднаквяване на използваните в чл. 11, ал. 5, т. 3
изрази и понятия, се предлага следната
редакция:
(3) При настъпване на обстоятелствата по чл.
98, ал. 4 и 5 ЗМИП, обуславящи задължението
за изготвяне на оценка на риска, лицата по чл. 4,
т. 28 ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
извършват оценка на риска, като вземат предвид
следните неизчерпателно изброени фактори,
свързани с ефективността на системите за
превенция и предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма, както и с
нивото на риск от финансиране на тероризъм,
свързани с дарителите и бенефициентите,
включително лицата, упражняващи контрол,
или с държавите и географските области, в
които
са
установени
дарителите
и
бенефициентите,
включително
лицата,
упражняващи контрол, или в която тези лица
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от комплексната проверка, която ЮЛНЦ нямат
законово задължение да извършват и не би
трябвало
да
извършват
съгласно
международните
стандарти
относно
комплексната проверка. Подобно изискване
може да се окаже твърде сложно като операция
и да затрудни извършването на легитимната
дейност на ЮЛНЦ.

извършват стопанската си или професионалната
си дейност, или с която са свързани по друг
начин:
1.

принадлежност на държавата или
юрисдикцията към списъка по чл. 46,
ал. 3 ЗМИП;

2. наличие на указания на директора на
дирекция
„Финансово
разузнаване”
на
Държавна агенция „Национална сигурност” по
чл. 46, ал. 5 ЗМИП;
3. наличието на наложени на държавата или
юрисдикцията санкции, ембарго или подобни
мерки от Европейския парламент и от Съвета
или от Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации;
4. наличието на информация в медиите или
информация от надеждни източници, че
съответната
държава
или
юрисдикция
предоставят финансиране или подкрепа за
терористични дейности или на територия й
действат терористични организации;
5. принадлежност
на
дарителите
и
бенефициентите,
включително
лицата,
упражняващи контрол, към списъците с лица по
чл. 4б ЗМФТ;
6.

допълнителни рискови фактори, съгласно
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писмени указания на директора на дирекция
„Финансово разузнаване” на Държавна агенция
„Национална сигурност”, публикувани на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност”.
БЦНП

Приема
Относно чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от проекта частично
на ППЗМИП
предложението.
Възприетият от закона принцип за подход
съобразно риска, конкретно предвиден и в
разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗМИП, следва да
води до обоснованост на всяка една от мерките,
предприемани от ЮЛНЦ, с оглед установеното
ниво на риск след извършена оценка на риска.
Така предложени текстовете на чл. 44 и чл. 45
създават изискване за прилагане на мярка от
лицата, които са в хипотезата на чл. 98, ал. 4 и 5
ЗМИП (да извършат оценката на риска), без
тази мярка да бъде обвързана с установено
наличие и съответно ниво на конкретен риск. В
чл. 11, ал. 5 ЗМИП се казва, че когато в
резултат на извършена оценка на риска ЮЛНЦ
установи, че е налице по-висок риск, то следва
да приложи мерки за намаляването му,
допълнителни спрямо тези предвидени в чл. 11,
ал. 4 ЗМИП, и съответно детайлизирани в чл.
43, ал. 2 от проекта на ППЗМИП, като ги
съобрази по обем и степен с установения риск.
Причината за това е, че в противен случай ще
имаме нарушаване на принципите за
обоснованост,
конкретност
и
пропорционалност на мерките винаги във

Предлага се следната редакция на чл. 44 и 45:
Чл. 44. (1) За изпълнение на задълженията си
по чл. 11, ал. 5, т. 3 ЗМИП, лицата по чл. 4, т. 28
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
събират в обем и степен съобразно установения
риск следните данни за дарителите или
бенефициентите физически лица:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер
или друг уникален елемент за установяване на
самоличността, съдържащ се в официален
документ за самоличност, чийто срок на
валидност не е изтекъл и на който има снимка
на клиента;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес.
(2) Събирането на данните се извършва чрез
представяне на официален документ за
самоличност.
(3) Когато събирането на данните се
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връзка с принципа за подход, основан на риска.
Сред допълнителните мерки по чл. 11, ал. 5
ЗМИП е и събирането на възможно най-пълна
информация за дарителите и бенефициентите
на ЮЛНЦ – т. 3, като отново се подчертава, че
това не трябва да води до значително
възпрепятстване
на
дейността
на
организацията. С други думи, необходимо е
ППЗМИП да спази възприетите и установени в
закона принципи и основни изисквания, като за
целта предлагаме следната редакция на чл. 44 и
чл. 45:
„Чл. 44. (1) Въз основа на оценката на риска по
глава седма ЗМИП и съобразно чл. 11, ал. 5, т. 3
ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия закон,
които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 ЗМИП, могат да
събират следните данни за своите дарители или
бенефициенти физически лица: […]“.
“Чл. 45 (1) Въз основа на оценката на риска по
глава седма ЗМИП и съобразно чл. 11, ал. 5, т. 3
ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия закон,
които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 ЗМИП, могат да
събират следните данни за своите дарители или
бенефициенти юридически лица или други
правни образувания: […]”.

извършва без присъствието на физическото
лице, събирането на данните може да се
извърши и чрез представяне на копие на
официален документ за самоличност.
(4) Когато в официалния документ за
самоличност не се съдържат всички данни по ал.
1, събирането на липсващите данни се извършва
чрез представяне на други официални
документи за самоличност или други официални
лични документи, чийто срок на валидност не е
изтекъл и на които има снимка на лицето.
(5) При липса на друга възможност
събирането на данните по ал. 1, т. 3 - 5 може да
се извърши и чрез представянето на други
официални документи или документи от
надежден и независим източник, както и чрез
попълването на въпросник или декларация.
(6) Въз основа на оценката на риска по глава
седма ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия
закон, които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 ЗМИП, могат да събират
допълнителни данни за професионалната
дейност на лицето и целта и характера на
участието на лицето във взаимоотношението
чрез използване на документи, данни или
информация от надежден и независим източник,
попълване на въпросник или по друг подходящ
начин.
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(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отношение
на дарителите в случаите на организирано
набиране на средства чрез кутии за дарения,
благотворителни базари и други сходни
механизми, съобразени с установения риск.
Чл. 45. (1) За изпълнение на задълженията си
по чл. 11, ал. 5, т. 3 ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
събират в обем и степен съобразно установения
риск следните данни за дарителите или
бенефициентите юридически лица и други
правни образувания:
1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;
3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност;
7. контролните органи и органите на
управление;
8. вида и състава на колективния орган на
управление;
9. представляващия/те;
10. основното място на дейност.
(2) За събиране на данните по ал. 1, в
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случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и при наличието на официален
публичен търговски или дружествен регистър в
държава членка, в която е регистрирано
юридическото лице или друго правно
образувание, събирането на данните се
извършва чрез справка в търговския регистър
или в съответния публичен регистър по
партидата на юридическото лице или друго
правно образувание и документиране на
предприетите действия по събиране на данните.
(3) Когато данните по ал. 1 не попадат в
обхвата на подлежащите на вписване в
търговския регистър или в съответния публичен
регистър обстоятелства, не са публично
достъпни или предприетите действия не бъдат
документирани, събирането им се извършва
чрез представяне на извлечение от съответния
регистър за актуалното им състояние и/или
заверено копие от учредителния договор,
учредителния акт или от друг документ,
съдържащ данните по ал. 1.
(4)
По
отношение
на
законните
представители на дарителите и бенефициентите
– юридически лица или други правни
образувания, и пълномощниците се извършва
проверка за вида и обема на представителната
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власт.
(5) Когато определена дейност подлежи на
лицензиране, разрешение или регистриране,
дарителите и бенефициентите, встъпващи във
взаимоотношения или извършващи сделки или
операции със или чрез лице по чл. 4, т. 28
ЗМИП, което не попада едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 от същия закон, във
връзка с тази дейност, представят заверено
копие от съответната лицензия, разрешение или
удостоверение за регистрация.
(6) Въз основа на оценката на риска по глава
седма ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия
закон, които не попадат едновременно и в друга
категория лица по чл. 4 ЗМИП, могат да събират
допълнителни данни за структурата на
собственост, управление и контрол на клиента –
юридическо
лице
или
друго
правно
образувание.
БЦНП

Приема
Относно чл. 46, ал. 2: „(2) В случаите по ал. 1 предложението.
лицата по чл. 4, т. 28 ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по чл. 4
от същия закон, допълват вътрешните си
правила по чл. 101, ал. 6 ЗМИП с информация
относно
предвидените
механизми
за
получаване на данните по чл. 44 и 45 от
съответната кредитна институция.“
В алинея 1 правилно и целесъобразно е
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предвидено, че в хипотезите, в които е
използвана открита банкова сметка в описаните
в разпоредбата кредитни институции, може да
се разчита на техните методи за събиране на
информацията.. В хипотезата на ал. 2 обаче се
въвежда допълване на вътрешните правила по
чл. 101, ал. 6 ЗМИП. Подобно задължение
трудно би могло да бъде изпълнено, поради
липсата на задължителност на механизмите,
които ЮЛНЦ има правомощието да използва
във взаимоотношенията си в кредитните
институции за предоставяне на данни. В случая
е достатъчно първата направена идентификация
и позоваването на нея. Не бива да се забравя
също, че именно кредитните институции като
задължени лица по ЗМИП на собствено
основание ще извършват комплексна проверка
и ще докладват в случаи на съмнение за сделки
и операции, насочени към изпиране на пари.
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