Изх. № 965/03.12.2020 г.
ДО
Дирекция „Регулация на
финансовите пазари“ към
Министерство на финансите на
Република България
КОПИЕ ДО
Дирекция „Финансово разузнаване“
към Държавна агенция Национална
сигурност
ОТНОСНО
Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за мерките
срещу изпирането на пари,
публикуван за обществено
консултиране на 16.11.2020 на
www.strategy.bg
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация, регистрирана
съгласно българското законодателство през 2001 г. като юридическо лице с
нестопанска цел в обществена полза. Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при
изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското
общество, гражданското участие и доброто управление в България. БЦНП следва
мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е
основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
Наши партньори са Международният център за нестопанско право (www.icnl.org) и
Европейският център за нестопанско право (www.ecnl.org), които работят в повече от
100 страни в света за развитие на правната рамка за правото на сдружаване, които да
гарантират неговото свободно упражняване. Двете организации са членове на
Глобалната НПО Коалиция, която има представители и в Консултативния форум на
частния сектор на FATF. БЦНП е част и от международния Eкспертен хъб за борбата с
изпирането на пари и финансирането на тероризма с представители от 29 страни.
Опитът ни в рамките на законодателството, свързано с ЮЛНЦ и мерките срещу
изпирането на пари, включва активно участие в дебата през 2018 г. по приемането на
новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, в т.ч. участие в работната група към
Комисията по вътрешен ред и сигурност към 44 Народно събрание (ноември 2017 февруари 2018г.); взаимодействие с експертите от ДАНС при разработване на важни
документи, които законът предвижда за ЮЛНЦ като задължени лица; провеждане на
две информационни кампании, включващи предоставянето на консултации и подкрепа
на над 200 организации.
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Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането
на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо
гражданските организации изразяваме следното становище по повод публикувания
проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на
пари1:
В предварителната оценка на въздействието към законопроекта правилно е описана
необходимостта от спазване на подхода, основан на риска, от страна на законодателя, и
компетентните органи при разработване и прилагане на националното
законодателство, свързано с мерките срещу прането на пари.
В приетия през 2018 г. нов ЗМИП беше запазен кръгът категории задължени
субекти, определен в действащия преди това Закон за мерките срещу изпирането на
пари. Списъкът с категории задължени лица, посочени в чл. 2, параграф 1 на
Директивата (ЕС) 2015/849, не е изчерпателен и чл. 4 от Директивата изисква от
държавите членки да гарантират, че са обхванати изцяло или частично професии и
категории предприятия, различни от задължените субекти по чл. 2, параграф 12, които
са ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за
целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма. Разпоредбата на
чл. 4 от Директивата следва да се прилага в съответствие с подхода, основан на
оценка на риска, а към момента на приемане на новия ЗМИП от Народното
събрание на Република България не беше завършена НОР, която да съответства на
изискванията на чл. 7 от Директивата, и която да обоснове промяна на категориите
задължени субекти.
Това е причината с цитирания законопроект да бъде предложено
преразглеждане на категориите задължени субекти, посочени в чл. 4 от ЗМИП, като
бъдат направени промени, които да съответстват на заключенията от одобрения в края
на 2019 г. доклад за Национална оценка на риска (НОР). В мотивите на законопроекта
правилно е отбелязано, че по-добрата стратегия за справяне с проблема изпиране на
пари и финансиране на тероризма е повишаване ефективността от прилагане на
превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма и съсредоточаване на повече ресурси в областите на по-висок риск от
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, както и с цел намаляване на
административната тежест по отношение на посочените в чл. 4 от ЗМИП субекти,
извършващи дейности, по отношение на които НОР не идентифицира висока степен на
вероятност да бъдат използвани за целите на изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Това е основният мотив определена група задължени субекти по чл. 4 да
бъдат изключени от приложното поле на ЗМИП. Прилагането на този подход следва да
бъде цялостен и да засегне и другите задължени лица, включително и ЮЛНЦ.

1

Настоящото становище е подкрепено от 156 организации, посочени по-долу.
Важно е да се отбележи, че в чл. 2 пар. 1, т. 3, б. б), подт. v) от Директивата „фондациите“ не са
посочени като самостоятелна категория задължени лица, а само доколкото по смисъла на съответното
национално законодателство са сходни като структура и правна природа на доверителната собственост и
във връзка със създаването и управлението на подобни правни образувания от нотариуси и други
упражняващи юридическа дейност лица на свободна практика, които се явяват задължени лица.
2
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Именно за да бъде, от една страна, ефективно прилагането на правилата на
Директивата и българското законодателство в материята за мерките срещу изпирането
на пари и финансирането на тероризма, но и да отразява добрите международни
стандарти в тази област, от друга, ние предлагаме:
I.

Юридическите лица с нестопанска цел (чл. 4, т.28 от ЗМИП) да
отпаднат като задължени лица по ЗМИП.

Аргументите ни за това са:
1. В Националната оценка на риска ЮЛНЦ се споменават два пъти, без да е
изведена ясно уязвимостта на сектора към прането на пари и финансирането на
тероризма:
- Сред установените в резултат на оценката високорискови събития е
посочено (стр. 3, т. 10): „Потенциалният риск (ограничен) за отклоняването
на средства, предназначени за дейността на юридически лица с нестопанска
цел (ЮЛНЦ) или за религиозни дейности в България, за финансиране на
тероризъм.“ – макар че констатацията е в частта „установени високорискови
събития“ на практика се посочва „потенциален“, и то „ограничен“ риск,
а не установен висок риск. Само установен висок риск, и то по отношение
на ЮЛНЦ, които извършват конкретни типове дейности, относими към
съответните заплахи, може да обоснове включване на тези именно ЮЛНЦ в
обхвата на превантивното законодателство с определяне на мерки,
подходящи да доведат до намаляване и елиминиране на тези установени
рискове. С други думи, тази констатация в НОР за потенциален ограничен
риск е недостатъчна да обоснове „уязвимостта“ на ЮЛНЦ и запазването им
като категория задължени лица по ЗМИП.
- – От цитирания извод става ясно, че няма ясно установени конкретни
рискове по отношение на юридическите лица с нестопанска цел като цяло, а
напротив – налице е ефективен контрол спрямо тях и само подробен анализ
на дейностите и потенциалните уязвимости на сектора биха дали
информация дали и кои ЮЛНЦ, с прилагането на какви мерки следва
да попаднат в обхвата на законодателството за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма. Преди наличието на подобен
анализ (или секторна оценка на риска) запазването на ЮЛНЦ като
задължени лица по ЗМИП на общо основание е необосновано3.
2. Привеждане на националното законодателство в синхрон с международните
стандарти4 в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризма, разработени от FATF - два са основните принципа, които трябва да
бъдат спазвани:

3

„По отношение на юридическите лица с нестопанска цел, които като цяло понастоящем са обект на
ефективен контрол, анализът установява известни рискове, като е необходим актуализиран подробен
анализ на дейностите и уязвимостите на този сектор предвид прилагането на сериозно променената
правна рамка по отношение на този вид юридически лица.“ (НОР, стр. 9)
4
Международни стандарти в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, Препоръки
на FATF, 2012, рев. Октомври 2016. Препоръка № 8, Тълкувателна нота към Препоръка № 8.
Стр. 3 от 9

София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, ет. 2, +359 888 519 991
info@bcnl.org / www.bcnl.org




Нормативните изисквания и мерките, прилагани от задължените лица,
винаги да се основават на установения риск (risk-based approach)5;
Нормативните изисквания и мерките, спрямо ЮЛНЦ, трябва да отговарят на
Препоръка № 8 на FATF, а именно:
а) да са фокусирани и пропорционални;
б) 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;
в) да не водят до нарушаване или обезкуражаване на легитимната им
дейност;
д) винаги да се използва подхода, основан на установения риск6.

В цитираната Тълкувателна нота към Препоръка № 8 се посочва ясно, че
всякакви мерки спрямо ЮЛНЦ трябва да се отнасят към този подсектор ЮЛНЦ,
за който е констатирана по-висока 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. Ето защо,
отпадането на ЮЛНЦ като категория задължени лица на общо основание по
ЗМИП ще е в синхрон с международните стандарти и положително оценено от
MONEYVAL в рамките на петия оценителен кръг, в който ще бъде анализирано
националното ни законодателство и неговата ефективност в контекста на
цитираните международни стандарти. Само проведен секторен анализ с ясно
установени като високорискови конкретни категории ЮЛНЦ може да обоснове
включването им в обхвата на законодателството в областта на борбата срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма.
3. Необосновано висока и често непосилна (а от там и неефективна) е
административната тежест по спазване на мерките, предвидени в ЗМИП за
ЮЛНЦ (ежегодно провеждане на обучения на служителите от всички ЮЛНЦ;
провеждане на собствена оценка на риска и приемане на вътрешни правила от
всички ЮЛНЦ с годишен оборот над 20 000 лв.; съхранение на информация и
пр.). Направените от нас анкети сред ЮЛНЦ показват, че секторът не притежава
висок капацитет за сложни оценки на своите контрагенти, а по-важното е, че
основните финансови операции минават през изпозлване на банките като
финансови посредници, които, от своя страна, извършват идентификация на
клиенти и получатели на плащане, както и обследване произхода на средствата.
За прилагането на мерките допълнително от страна на ЮЛНЦ е необходимо:
наличието на персонал, който да е обучен, а при голяма част от ЮЛНЦ няма наети
лица, а обединени около конкретна кауза лица на доброволен принцип; технически
ресурс, който да позволява събиране и съхраняване на информация, данни и
5

Препоръка № 1 и Тълкувателна нота към Препоръка № 1
Методология за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF и на ефективността на
системите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, Непосредствен резултат
10 (Immediate outcome 10)
6
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документи и наблюдение на извършваните в рамките на деловите взаимоотношения
сделки и операции, както и финансов ресурс, напр. за заплати на наетия персонал,
обучения и пр. Ето защо, ЮЛНЦ, които НОР не констатира като свързани с
установени рискови събития, е необосновано и неефективно да прилагат
цитираните мерки. ЮЛНЦ на общо основание следва да отпаднат като задължени
лица и едва след извършена секторна оценка на риска и установяване на конкретни
подкатегории ЮЛНЦ като рискови по отношение на тях да бъдат законово
регламентирани подходящи мерки.
Дори и законодателят да прецени7, че отпадането на ЮЛНЦ на този етап като обща
категория задължени лица по ЗМИП не е приемливо, то следните законодателни
промени биха спомогнали за постигането на определен баланс:

7

II.

Отпадане на задължението за ежегодно провеждане на обучения на
служителите на ЮЛНЦ по реда на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП,
съответно
приемането
на
планове
за
тези
обучения.
Специализираният подход спрямо ЮЛНЦ, запазен при разработване на
Правилника за прилагане на ЗМИП, предвижда минимум изисквания
спрямо ЮЛНЦ за запознаване на управляващите и на служителите с
ръководни функции с установените рискове от изпиране на пари и
финансиране на тероризъм, свързани с дейността им. Считаме това
изискване е достатъчно и в максимална степен постига баланс между
обоснованост и ефективност на мерките. Ето защо, при неотпадане на
ЮЛНЦ като задължени лица на общо основание, предлагаме отпадане
на изискването за провеждане ежегодно на въвеждащо и
продължаващо обучение за служителите по смисъла на чл. 101, ал.11
от ЗМИП.

III.

Отпадане на изискването за писмено уведомяване на ДАНС относно
това кое е отговорното лице в организацията за контрола и
спазването на вътрешните правила по реда на чл. 107, ал. 6 от
ЗМИП. Това изискване е необосновано от гледна точка на
административната тежест – както за ЮЛНЦ, които следва да уведомят
ДАНС при всяка промяна в контролното лице (най-често, това е
представляващия), така и за ДФР към ДАНС във връзка с обработването
на хилядите уведомителни писма от различните категории субекти.
Другите предвидени мерки за ЮЛНЦ към момента (приемане на
Вътрешните правила и Оценка на риска) не са в уведомителен режим, а
остават на разположение за евентуална проверка. Смятаме, че същият
трябва да е подходът и по отношение определение на ръководното лице,
като се изключи задължението за изрично уведомяване на ДАНС.

IV.

Въвеждане на дефиниция за „годишен оборот“ в ЗМИП по
отношение на изискването на чл. 98, ал. 4 от закона. ЮЛНЦ
извършват основно нестопанска дейност, но според българският

Тази преценка следва да бъде ясно и конкретно аргументирана.
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ЗЮЛНЦ те могат да извършват и свързана с целите им стопанска
дейност. В практиката по прилагане на ЗМИП има объркване дали
приходите и по тези две дейности се включват в понятието „годишен
оборот“ по смисъла на ЗМИП. Такава легална дефиниция за целите на
този закон конкретно ще даде яснота и ще предотврати различни
тълкувания относно кое следва да се приема за годишен оборот по реда
на този закон във връзка с прилагането на изискването за изготвяне на
собствена оценка на риска и приемане на вътрешни правила от ЮЛНЦ,
които имат над 20 000 лв. годишен оборот.
Надяваме се да вземете предвид приведените аргументи и да предложите отпадане
на ЮЛНЦ като задължени лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП.
Оставаме на разположение за обсъждане на предложените промени в Закона за
мерките срещу изпирането на пари във връзка с прилагане на принципа на подхода,
основан на оценката на риска.
Предварително Ви благодарим за съдействието! Може да се свържете с нас на
имейл адрес: nadya@bcnl.org или на телефон: +359 888 519 991, лице за контакт: Надя
Шабани.

Становището е подкрепено от 156 организации:
1. 34-ти пехотен троянски полк
2. CEED България
3. Академия за хармонично възпитание
4. Асоциация "Диабет и предиабет"
5. Асоциация "Форум"
6. Асоциация на младите полярни изследователи
7. БАЛИЗ
8. БЕТЕЛ България
9. Благотворителна Католическа организация Каритас Витания
10. БФИОП
11. Българска асоциация за алтернативен туризъм
12. Българска асоциация на електротехниката и електрониката
13. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
14. Българска национална асоциация Активни потребители
15. Българска стартъп асоциация (BESCO )
16. Българска Хънтингтън Асоциация
17. Български дарителски форум
18. Български есперантски съюз
19. Глобален Предприемачески Мониторинг България
20. Дружество за Обединените нации в България
21. Европейска институция по медиация и арбитраж
22. Зона Ловеч
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23. ЗОНГ
24. Изследователски център „Регионално и глобално развитие“ (РЕГЛО)
25. Институт за пътна безопасност
26. Институт по социални дейности и практики
27. Каритас България
28. Клуб на НСО, Търговище
29. Културно просветното дружество на Армъните гр.Варна и Областта.
30. Международна социална служба-България
31. Мийтинг Пойнтс
32. Младежка алтернатива за България
33. Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
34. Мулти култи колектив
35. Надежда и домове за децата-клон България
36. Народно читалище "Наука - 1900" с. Марян, община Елена, област Велико
Търново
37. Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"
38. Национална асоциация на председатели на общински съвети
39. Национална асоциация на ресурсните учители
40. НЧ "Бъдеще сега 2006"
41. НЧ "Родина-1860", Стара Загора
42. НЧ "Съзнание-1927"
43. НЧ"Л. Каравелов - 1897"
44. Организация за закрила на българските граждани /ОЗБГ/
45. Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни
46. Организация на българските скаути
47. Паралел-Силистра
48. САК
49. Сдружени "Асоциация на НПО в регион Тракия"
50. Сдружение "АРЗ Солидарност"
51. Сдружение "Асоциация на българските лидери и предприемачи"
52. Сдружение "Без граници"
53. Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация"
54. Сдружение "Българска асоциация на пострадали при катастрофи"
55. Сдружение "Българска асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ"
56. сдружение "Българска младежка асоциация"
57. сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч"
58. Сдружение "Деветашко плато"
59. Сдружение "Жажда за живот"
60. Сдружение "Закрила" - Ловеч
61. Сдружение "Инициативи и иновации"
62. Сдружение "Институт за прогресивно образование"
63. Сдружение "Младежка инициатива за развитие"
64. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"
65. Сдружение "Национална школа по мениджмънт"
66. сдружение "Образование България 2030"
67. Сдружение "Платформа АГОРА"
68. Сдружение "Рефлективно учене България"
69. Сдружение "Роден Край"
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70. Сдружение "Скейтборд клуб Джен Екс"
71. Сдружение "Съучастие"
72. Сдружение "Учебна работилница Европа"
73. Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи"
74. Сдружение "Център за обучение и услуги"
75. Сдружение "Човеколюбие"
76. СДРУЖЕНИЕ "ШАНС", ГР. РАЗЛОГ
77. Сдружение "Юнити"
78. Сдружение Асоциация "Прозрачност без граници"
79. Сдружение Балканка
80. Сдружение БГ Бъди Активен
81. Сдружение ВТ ИВЕНТС
82. Сдружение Габер
83. сдружение Граждански инициативи-гр. Ловеч
84. Сдружение Дете и пространство
85. Сдружение Елита
86. СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ГЕТИЯ
ПОНТИКА
87. Сдружение за защита на българските производители и търговци
88. Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
89. Сдружение Коучинг България
90. Сдружение ПРИСТА СКАУТ
91. сдружение Ретина България
92. Сдружение Студенти в действие
93. Сдружение Тук-Там
94. сдружение" Надежда2002"
95. Сдружение"Алтернативи2017"
96. СНЦ "БЕЗ ГРАНИЦИ"
97. СНЦ "ЖАНЕТА"
98. СНЦ "Иновация"
99. СНЦ "Млади, активни, креативни"
100.
СНЦ "С МИСЪЛ ЗА ВСЕКИ"
101.
СНЦ "Солидарно общество" Шумен
102.
СНЦ "Туристическо дружество Сините камъни
103.
СНЦ “Бъдеще за децата”
104.
СНЦ БНМФС
105.
СНЦ"Президиум-Куртово Конаре"
106.
Фонд за превенция на престъпността ИГА
107.
Фондация "Асоциация Анимус"
108.
Фондация "БлуЛинк"
109.
Фондация "Вижънъри"
110.
Фондация "Герои на времето"
111.
Фондация "Годишни награди за пътна безопасност"
112.
Фондация "Градище"
113.
фондация "Документалистите"
114.
Фондация "ЕкоОбщност"
115.
Фондация "Можем Заедно"
116.
Фондация "Областен ромски съюз"
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117.
Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора"
118.
Фондация "Опазване на биоразнообразието в България"
119.
фондация "Партньори - България"
120.
Фондация "Подари усмивка"
121.
Фондация "Подкрепа за реализация" - Видин
122.
Фондация "ПОНТ"
123.
Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"
124.
Фондация "Просвета-София"
125.
Фондация "Радост"
126.
Фондация "Рождество Христово"
127.
Фондация "Светът на Мария"
128.
Фондация "Смокиня"
129.
Фондация "Съвременна плевенска медия"
130.
Фондация "Фонд ИГА"
131.
Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие България"
132.
Фондация “Агапедия България”
133.
Фондация “Граждани срещу бюрокрацията”
134.
Фондация “Регионален център за икономическо развитие” гр. Сливен
135.
Фондация “Светът на Мария”
136.
Фондация “Светът на Мария”
137.
Фондация Арденца
138.
Фондация Билитис
139.
Фондация Бъдеще 21 век
140.
Фондация Виа Понтика
141.
Фондация ВИЖЪНЪРИ / VISIONARY
142.
Фондация за нова култура
143.
Фондация за социална промяна и включване
144.
Фондация Микрофонд София
145.
Фондация Монтана-утре
146.
Фондация Национална академична библиотечно-информационна система
147.
Фондация Подарете книга
148.
Фондация ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
149.
Фондация Сошъл Фючър
150.
Фондация Стойна Кръстанова
151.
Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ
152.
Форум за глокална промяна
153.
Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе
154.
Център за независим живот
155.
Център за студентска инициатива
156.
Център по правата на човека „Васил Левски“ - Карлово

С уважение,
Надя Шабани,
Директор на БЦНП
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