ПРОЕКТ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Христо Иванов – заместник – министър председател по правосъдие,
вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за
действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на
пари в Република България ( 2011- 2015г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на
Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнение
на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България
( 2011- 2015г.).
Точка 66 от приетата от Министерския съвет Стратегия за
противодействие изпирането на пари в Република България предвижда тази
стратегия да се осъвременява и развива, като може да бъде реализирана чрез
изготвяне на план за действие със срокове, отговорни институции, механизъм за
контрол, ресурси, включително финансови, мониторинг, оценка и допълване във
времето.
Водени от приетата от Министерския съвет стратегия, експерти от
Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България,
Национална следствена служба, Държавна агенция ,,Национална сигурност‘‘,
Национална агенция за приходите, Агенция ,,Митници‘‘,Българска народна
банка, Комисията за финансов надзор, Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество и НПО ,,Рискмонитор‘‘ разработиха проект на План за
действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на
пари в Република България ( 2011- 2015г.).

В проекта на Плана за действие са определени основните дейности, които
са необходими за изпълнение на приетата от Министерския съвет Стратегия за
противодействие на изпирането на пари в Република България ( 2011- 2015г.),
отговорните институции за всяка дейност, тяхното финансиране и сроковете за
изпълнение.
За усъвършенстване и подобряване на мониторинга и координацията на
противодействието на изпирането на пари в Република България се предлага
създаването на Междуведомствен съвет, който да определя приоритетите в
противодействието на изпирането на пари и да оценява изпълнението на
политиките. Към Междуведомствения съвет се създава експертна група, която
ще подпомага неговата работа.Междуведомственият съвет и експертната група
не са щатни структури.
Предвидено е създаване на единен фонд, в който да постъпват средства и
имущество, конфискувани по дела за изпиране на пари, финансиране на
тероризъм и отнемане на незаконно придобито имущество.
В отговор на все по-бързо развиващите се технологии, водещи до
прехвърлянето на активи и с оглед осигуряване на бърз достъп до информация,
която да позволи своевременно обезпечаване на средства, е предвидено
изграждането на централизиран регистър за наличие на банкови сметки и
трезорни касети. Информацията в регистъра няма да съдържа данни за размера
на сумите и движението по сметките. Предложено е електронен достъп до
централизирания регистър за наличие на банкови сметки и трезорни касети да
имат служители от оперативните служби, разследващите органи и
прокуратурата, пряко ангажирани с работа срещу изпиране на пари, както и
Национална агенция по приходите.
Съобразявайки се с добрите международни практики и европейски
стандарти, е предвиден механизъм за изготвяне на оценка и мониторинг на
средата. Процесът на оценка и мониторинг включва установяване на
съществуващите рискове, оценяването им и разработване на система от мерки за
тяхното минимизиране.
За постигане на по-активно противодействие на транснационалната
престъпност в региона се предвижда създаване на мрежа от точки за контакт по
противодействие изпирането на пари между Прокуратурата на Република
България и прокуратурите в държави от Балканския и Черноморски регион.
Предвидени са законодателни промени, които да бъдат предложени за
приемане в краткосрочен план, с оглед успешното изпълнение на дейностите,
включени в Плана за действие, както и в дългосрочен план, които при
необходимост да бъдат предлагани текущо от Междуведомствения съвет.
Планът за действие предвижда поредица от обучения, както на
служителите ангажирани с разследвания за изпирането на пари, така и с неговата
превенция. Предвидени са и информационни кампании, които целят повишаване
на информираността и обществената чувствителност относно разрушителния
ефект от изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Разписан е и механизъм за мониторинг и оценка на изпълнение на
дейностите, включени в Плана за действие. Предвидено е мониторинг и оценка
да се осъществяват от Междуведомствения съвет за координация на

противодействието на изпирането на пари, с подкрепата на създадената към него
експертна група.
Предложеният проект на Решение се придружава от финансова обосновка
към чл.35, ал.1, т. 4, буква ,,б‘‘, съгласнo приложение № 2.2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Решение не е съпроводен със справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се отнася до въвеждане на актове на
Европейския съюз.
Проектът на Решение и доклада към него са публикувани на интернет
страницата на Министерство на правосъдието и на Портала за обществени
консултации на Министерския съвет.
Документите относно проекта на Решение са съгласувани в съответствие
с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата
администрация, като направените бележки и предложения са отразени в
приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал.3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерския съвет да разгледа и приеме предложеното Решение на
Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнение на
Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България
( 2011- 2015).
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