Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д
от Бойко Борисов –
министър-председател на Република България
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 114 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31,
ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям
за разглеждане предложен от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”
/ДАНС/ проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/.
Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари,
обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. (ЗМИП), с който бе отменен действащият до този момент Закон
за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в други закони.
С промените в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на
тероризма (Директива (ЕС) 2015/849), Международните стандарти за превенцията на
изпирането на пари и финансирането на тероризма (Препоръките на FATF), Конвенцията на
Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите
от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005
г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за
превенция на тероризма и финансирането му.
Считано от 03.12.2019 г. влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП), с който в националното законодателство са
въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от
30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването
на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за
изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП) (Директива (ЕС)
2018/843). През месец февруари и месец май 2019 г. в ЗМИП бяха въведени промени, които
имаха за цел както адресиране на препоръки на Европейската комисия във връзка с оценката на
транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849, така и намаляване на административната тежест
за задължените субекти по ЗМИП и за контролните органи, основно чрез промяната в режима
по отношение на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
Същевременно, приетият на 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) не е изменян и към настоящия момент съдържа
разпоредби, които не съответстват напълно на някои разпоредби на ЗМИП, изменени през 2019
г.
В допълнение, следва да се отбележи, че след приемането на сега действащия
ППЗМИП беше приет Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по
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отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида
допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел
ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави
(текст от значение за ЕИП) (Делегиран регламент (ЕС) 2019/758), което налага отстраняване на
някои разминавания между разпоредби на ППЗМИП и такива на Регламента.
Горепосоченото обуславя необходимостта от приемането на предложеното
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на ЗМИП с оглед постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба, отнасяща се до
уредбата на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и до организацията и контрола по
тяхното изпълнение.
С предлагания проект на Постановление за изменение и допълнение на ППЗМИП се
предвиждат промени в Глава първа, раздел II от правилника, които са свързани с влезлия в сила
през 2019 г. Делегиран регламент 2019/758 и се отнасят до изискванията по отношение на
дейността на клоновете и дъщерните дружества в трети държави, както и в раздел III по
отношение на централните звена за контакт на издателите на електронни пари и доставчиците
на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП.
В Глава втора от правилника се предвиждат промени и във връзка с измененията на
чл. 24 от ЗМИП относно електронните пари, както и във връзка с измененията в Приложение II
и Приложение III на Директива (ЕС) 2015/849, въведени с Директива (ЕС) 2018/843, които се
отнасят съответно до отразяващите риска променливи величини, които задължените субекти
трябва да вземат под внимание, когато определят в каква степен да прилагат мерките за
комплексна проверка на клиента, и фактори, обуславящи по-висок риск.
Друга част от промените в Глава втора от правилника са във връзка с промяната в
режима за идентифициране на действителните собственици на клиенти юридически лица или
други правни образувания, а именно – отпадането на задължителния характер на декларацията,
както промяната в режима за заявяване за вписване на обстоятелства за действителните
собственици на юридическите лица и други образувания в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и в Регистър БУЛСТАТ.
Предвиждат се промени и в Глава седма по отношение на новия режим за
Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма, а именно - отпадането на задължителното им утвърждаване от ДАНС и въвеждането
на нов вид проверки – проверки по документи, които касаят именно тези вътрешни правила. С
отпадането на утвърждаването на правилата, отпадна и необходимостта от редица разпоредби в
Глава седма, Раздел I от ППЗМИП.
Друга част от промените в Глава седма касаят промяна в режима за годишните
планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване
на административната тежест, както за задължените субекти по ЗМИП, така и за контролните
органи, което ще позволи по-ефективен базиран на риска подход.
С приемането на предложения нормативен акт подзаконовата нормативна уредба ще
бъде хармонизирана с последните изменения в ЗМИП от 2019 г., което ще предотврати
потенциално противоречиво и/или неясно тълкуване на изискванията на превантивното
законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на
европейско законодателство, а само се доразвиват разпоредби на ЗМИП, с които в националното
законодателство са въведени някои изисквания на европейското законодателство срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради което не е изготвена и приложена
таблица за съответствие.
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Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са
съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по чл.
30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, която е
приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на
администрацията” на Министерския съвет.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2020 г. за
сметка на други бюджети и по държавния бюджет.
Проектът на Постановление за изменение и допълнение на ППЗМИП е публикуван за
обществено обсъждане в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, като на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на ДАНС е публикувана справка
за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
БОЙКО БОРИСОВ
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