Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието

Наименование на акта: Закон за
мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП)

Водеща институция: Държавна агенция
„Национална сигурност“, Министерство
на вътрешните работи
Посочете институцията, отговорна за
извършването на оценката.
Други организации, участвали в
извършването на оценката:

БНБ, КФН, Прокуратурата на РБ,
Министерство на правосъдието, Агенция
по вписванията, Министерство на
финансите, Агенция Митници, ДКХ,
НАП, КОНПИ

Период на извършване на оценката:
Юни – Октомври 2016 г.

От какво ниво възниква необходимостта от
предприемане на действието?
Европейско и международно
национално, европейско, международно

Информация за контакт:

Евгени Петков Евгениев – директор на САД
„Финансово разузнаване” на ДАНС, е-поща:
fid@dans.bg, тел: 02/814 7951.
име, телефон, е-поща

Посочете организациите, които са
участвали и/или са съдействали за
извършването на оценката.

1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ

Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от
страна на правителството/държавата?
Сега действащото законодателство в България по отношение превенцията на изпирането
на пари (Закон за мерките срещу изпирането на пари) се основава на изискванията на
стандартите на FATF (редакция 2003 г.) и Директива 2005/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за предотвратяване на използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които към момента не
позволяват постигане на необходимата ефективност от страна на задължените субекти и
компетентните държавни институции, поради бързо променящите се тенденции при
изграждането на схеми за изпиране на пари. В тази връзка, FATF изменя горепосочените
стандарти през 2012 г., като на база на последното, през 2015 г. е приета и Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета от 20 май 2015 година 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

(Директива (ЕС) 2015/849).
Предвид гореизложеното, актуалното законодателство не осигурява адекватност
при изпълнение на превантивните мерки по отношение изпирането на пари и
финансирането на тероризма, като не се отчита до необходимата степен, влиянието
на рисковете, като така не могат да бъдат предприети мерки за управление на тези
рискове и алокиране на ресурси на база на тези рискове.
Основните предизвикателства пред вече изградените системи за превенция и
противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които
произтичат от изискванията на предходната Директива 2005/60/ЕО са свързани със
запазване на тяхната актуалност, спрямо новите изисквания към тяхната ефективност,
които възникват и се изменят изключително бързо.
Според проучване на Организацията на обединените1 нации размерът на паричните
средства, които ежегодно се изпират в световен мащаб, възлиза приблизително на 1,6
трилиона USD, т.е. 2,7 % от световния БВП. Проучването показва, че по-малко от 1 % от
изпраните средства биват разкрити от правоприлагащите органи, а реално конфискувани
са по-малко от 0,2 %.
Терористичните атаки, които бяха извършени през последните години в Европа, показват
още по-засилената нужда от актуализиране на международните стандарти и търсене на
висока степен на ефективност от тяхното прилагане. Ето защо и изпълнението на
изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 е изведено като приоритет в
извършеното от страна на Европейската комисия.
Изискванията на новата Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъдат въведени в
националните законодателства до края на месец юни 2017 г. Както беше посочено погоре, този нормативен акт въвежда множество нови елементи, които страните-членки
следва да изпълнят, в т.ч. извършване на национална оценка на риска (НОР); въвеждане
на регистър на действителните собственици на юридическите лица и другите правни
образувания, които са регистрирани на територията на страната, както и по отношение на
действителните собственици на тръстове, които са регистрирани по законодателствата на
други юрисдикции, но използват българската финансова система; извършване на
комплексна проверка за идентифициране на клиентите на задължените субекти по
ЗМИП, като се въвеждат засилени или опростени мерки на база на различни показатели,
в т.ч. оценка на риска; увеличаване на капацитета на компетентните национални
институции да събират и обменят информация свързана със съмнения за изпиране на
пари и финансиране на тероризма, включително и международен обмен; увеличаване на
санкциите, които следва да се налагат на задължените субекти при неспазване на
изискванията, които въвежда директивата; включване в обхвата на категориите
Оценка на въздействието изготвена на 05.02.2013 г. от страна на ЕК по отношение на предложението за
Директива на Европейския парламент и на Съвета за превенция използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, впоследствие Директива (ЕС) 2015/849,
https://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_impact-assessment_en.pdf, стр.11, стр.
15;
1

задължени лица на нови групи, като например платформи за търговия с електронни пари;
надзор основан на риска и други.
Основните изисквания на новата Директива (ЕС) 2015/849 са насочени към постигане на
по-голяма ефективност в превенцията на изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Европейският съюз ясно осъзнава и изисква от държавите-членки
постигането на по-високо ниво на ефективност в тази превенция. Това може да бъде
постигнато единствено, чрез прилагането на засилени мерки в областите с по-високо
ниво на риск и прилагането на опростени мерки, в онези в които има по ниско ниво на
риск. Това може да бъде постигнато единствено чрез изготвяне на акуратна НОР и
въвеждане на законова рамка за прилагане на така посочените мерки основани на риска.
Горепосоченото налага съществено изменение на сега действащата национална
нормативна уредба за превенция на изпирането на пари (ЗМИП и ППЗМИП). Подобни
промени могат да бъдат постигнати единствено с приемане на нов ЗМИП, който изцяло
да замени сега действащия закон.
Що се отнася до мерките за превенция на финансирането на тероризма, сега действащото
национално законодателство до голяма степен съответства на изискванията на
международните стандарти, като се налагат само отделни изменения и допълнения в
ЗМФТ.
Постоянно променящите се заплахи от изпиране на пари и финансиране на тероризма
изискват реакция, която да бъде пропорционална на тези заплахи.
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на
държавата.
Какви са целите на предлаганото решение?

Целите, които си поставя настоящата оценка на въздействие чрез избрания варианта за
действие са:
-

-

-

въвеждане на изисквания за мерки за превенция на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, които се основават на рисковете по отношение на
отделните сектори на финансовата система, на национално и наднационално ниво;
увеличаване на капацитета на компетентните национални институции да събират и
обменят информация свързана със съмнения за изпиране на пари и финансиране на
тероризма, включително и международен обмен;
увеличаване на санкциите, които да се налагат на задължените субекти при
неспазване на изискванията;
изграждане на регистър за действителните собственици на юридическите лица и
другите правни образувания, които са регистрирани на територията на страната;

-

други.

Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба.
Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?

Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително
алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1. Вариант 0 – Без действие;
В настоящия момент, страната ни е изправена пред редица предизвикателства по
отношение ефективната превенция и противодействие на изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Сега действащото превантивно законодателство, особено в
областта на изпирането на пари се основава на мерки, изработени в началото на 21 век,
като по данни на международната общност (FATF, MONEYVAL, Г20 и други) същите
вече не са ефективни, поради бързо променящите се общи условия при развитие на
схемите за изпиране на пари. Последните терористични актове в Европа, показаха някои
нови тенденции при набирането на средства за същите (чрез виртуални валути, crowd
funding други), като финансовата дейност на Ислямска държава също представлява
сериозно предизвикателство пред държавите, с оглед недопускане на подобни активи до
финансовите им системи. В допълнение, сега действащата нормативна уредба не може да
покрие всички изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета и Европейския
парламент, което ясно личи от изготвената от сформираната междуинституционална
работна група, таблица на съответствието на законодателството с изискванията на
Директивата. Това означава, че България задължително ще бъде включена в наказателна
процедура от ЕК.
2. Вариант 1 – „Изменение и допълнение на съществуващия ЗМИП“:
Реализирането на този вариант би довело до значително увеличаване на правната
неяснота сред категориите лица, които следва да изпълняват изискванията на закона.
Потенциалните рискове са свързани с объркване на вече въведени норми с нови такива,
невъзможност за тяхното изпълнение и липса на яснота по отношение на въвежданата
нова терминология и досега действащата такава. Вероятността от настъпване на тези
рискове, особено по отношение на неизпълнението на изискванията за комплексната
проверка на клиента, може да се счита за съществена. При прилагането на настоящия
ЗМИП са установени и някои слабости по отношение на въведените изисквания,
предимно по отношение на идентификацията на действителните собственици на клиент –
юридическо лице и при установяване на произхода на средствата при операции и сделки
и други. Тези слабости не могат да бъдат ефективно отстранени без изменение на
цялостната логика на закона, което не би могло да се случи с изменение и допълнение на
ЗМИП. При изпълнение на този вариат съществува значителен риск от намаляване на
ефективността по отношение приложението на мерките за превенция и противодействие

на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тази ефективност следва да бъде
обект на оценка и от страна на Комитета Монивал в 5-ти оценителен кръг, като
евентуални негативни резултати биха довели отново до прилагането на ответни мерки.
3. Вариант 2 – „Изготвяне на нов законопроект на ЗМИП“
Изготвянето на нов закон и изменение и допълнение на съответните секторни
законодателства в частите, които се отнасят до въвеждане на мерки за превенция и
противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се постигне
съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и
Съвета.
При него слабостите на действащото законодателство ще могат да бъдат отстранени.
Тези слабости са установени при прилагането на ЗМИП, както от страна на САД ФР –
ДАНС, така и от останалите надзорни органи и задължените субекти по ЗМИП.
Рисковете по отношение на нов ЗМИП са свързани с ненавременното приемане на НОР
или некачествената НОР.
Голяма част от естеството и обемите при прилагането на превантивните мерки са
свързани с резултатите от НОР. Други потенциални рискове са свързани с невъзможност
за алокиране на необходимите ресурси по отношение управлението на по-високите
рискове и в институциите, където същото е необходимо. Това би довело до неефективен
надзор, липса или недостатъчен обмен на информация между институциите и други.
Ефектът, който ще се постигне с въвеждане на нов ЗМИП, е свързан основно с
повишаване нивото на интегритета на българската финансова система и следователно
косвено на тази на ЕС. Мерките, които се предвижда да бъдат въведени с новото
законодателство, основно следва да се изпълняват от две категории лица/организации.
От една страна, това са компетентните национални институции и държавни органи
(ДАНС, БНБ, КФН, ДКХ, Агенция по вписванията, Агенция Митници, НАП, КОНПИ,
Прокуратурата на Република България). Техните ангажименти са свързани главно с
получаване, анализ и обмен на информация. Значително се засилва и функцията им по
отношение на контрола, който осъществяват във връзка с прилагане на ЗМИП. Алокация
на ресурси следва да бъде насочена към сфери с по-високо ниво на риск. Това обаче не
означава намаляване на активността на тези институции, а тъкмо обратното. Предвид
макроиконмическото състояние на страната и геополитическата обстановка в региона, в
европейски и световен мащаб, българската финансова система е значително по-уязвима
да бъде използвана за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
От друга страна, това са категориите задължени лица, които не е необходимо да бъдат
съществено изменени от досега включените в обхвата на ЗМИП. Новото законодателство

въвежда редица дефиниции, които да помогнат на тези лица при определяне на мерките,
които следва да прилагат, и начините за извършване на същото. Ефектът, който следва да
постигне новото законодателство, е подобряване на прозрачността в собствеността на
юридическите лица и другите правни образувания, както и по-доброто познаване на
клиентите от страна на задължените субекти. Очакван ефект е и алокацията на ресурси
от страна на тези задължени субекти по отношение превенцията на изпирането на пари и
финансирането на тероризма също да става на база оценка на рисковете. С въвеждане на
по-високи санкции за неспазване на закона и с подобряване на контролните функции на
надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен ефект при прилагането на
новото законодателство. До момента практиката показва, че някои от задължените
субекти пренебрегват определени свои задължения, като това следва да бъде преодоляно
именно с тези нови изисквания.
Друг очакван ефект е повишаване на нивото и качеството на взаимодействие между
финансово-разузнаватеното звено (САД ФР – ДАНС) и правоохранителните органи. Това
следва да се извърши чрез даване на по-широк достъп до информация и повишаване
качеството на оперативния анализ, чрез въвеждане на изискване за допълнителен анализ
на собствените бази данни от страна на САД ФР – ДАНС. За целта е необходимо
изграждане и въвеждане на аналитичен софтуер и електронен документооборот.
Подобни мерки са необходими поради огромните обеми на постъпваща информация в
САД ФР – ДАНС.
Препоръчваме вариант № 2, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и
желани ефекти
При изпълнение на вариант № 2 ще бъдат избегнати рисковете посочени при вариант №
1.
При изпълнение на вариант № 1 са валидни и всички рискове посочени при вариант № 2.
При изпълнение на вариант 0, страната ни рискува да бъде включена в наказателна
процедура на ЕС.
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на
нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с
вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят.
Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в
резюмето на препоръчания вариант с данни.
2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ

Общи годишни разходи

Вариант на действие

Общи
годишни
ползи

Както е посочено и в изготвената от страна на
ЕК оценка на въздействието по отношение на
Директива
2015/849
разходите,
които
отделните задължени лица по ЗМИП следва да
предвидят са различни и зависят от обемa на
предоставяните услуги, видовете клиенти
(физически или юридически лица), които
използват дадените услуги, дали същите са
местни или чуждестранни лица, доколко
задължените лица са изложени на по-високи
рискове по отношение на географски или
геополитически фактори и други. Тази
съвкупност от фактори следва да бъде
дефинирана в оценката на риска по отношение
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма, което всяко задължено лице по
ЗМИП следва да изготви и където следва да
бъдат съобразени идентифицираните рискове
на национално ниво. По този начин,
определени категории лица могат да разходват
по-малко
средства
за
изпълнение
на
изискванията на закона от тези, които имат до
момента, а други повече. Подобно разделение
може да се извърши не само по категория, но и
по определено лице. Например по отношение
на банковия сектор, дадена търговска банка с
клиенти, предимно местни физически лица в
пакет от услуги, които са в по-малки размер ще
отчете по-ниски рискове и следователно пониски разходи за изпълнение на изискванията
на законопроекта, докато друга банка с клиенти
предимно чуждестранни юридически лица,
които използват банковите услуги с цел
инвестиране, ще предполага по-високо ниво на
риск и следователно по-високи разходи.
Подобно нещо основно може да се постигне
чрез прилагането съответно на опростена
комплексна проверка на клиента и разширена

комплексна проверка на клиента.
Следва да се посочи още, че всички задължени
лица, които фигурират в действащия към
момента ЗМИП, са включени в проектозакона
на нов ЗМИП.
В допълнение в изготвената от страна на ЕК
оценка на въздействието по отношение на
Директива 2015/849 изрично е посочено, че
по-голяма част от разширените комплексни
мерки, предполагат набирането на информация
да става чрез въпросници, филтри или
индикатори), което не предполага завишаване
на разходите в средносрочен план, след като
бъдат въведени изискванията на предложения
законопроект.
В изготвената обобщена оценка на
въздействието от страна на Европейската
комисия на 05.02.2013 г. е посочено, че
определена финансова тежест следва да
поемат и клиентите на задължените субекти,
които обаче са свързани с предоставяне на
по-сигурна услуга от страна на финансови и
други институции, които да се ползват с
повишено доверие.
От друга страна ползите в макроикономически
аспект
за България
при
ефективното
изпълнение на изискванията на законопроекта
биха били съществени. Както вече беше
посочено, основните изменения в системите за
превенция и противодействие на изпирането на
пари и финансирането на тероризма са
свързани с постигането на по-високо ниво на
ефективност, основно чрез въвеждане на
оценки на риска и предприемането на
подходящи мерки за управление на основните
рискове. В този смисъл, чрез намаляване на
случаите свързани с изпирането на пари ще
бъде повишен интегритета на финансовата

система в страната, ще бъде постигнато повисоко ниво на доверие в същата, както от
страна на гражданското общество, така и на
бизнеса. При намаляване случаите на изпиране
на пари следва да бъдат намалени и свързаните
с
това
предикатни
(първоначални)
престъпления, които генерират финансови
активи. Що се касае до финансирането на
тероризма, ползите, които следва да бъдат
постигнати са предимно социални, чрез
превенция на устоите на обществото. По данни
на САД „Финансово разузнаване” на ДАНС, за
2015 г. със заповед на министъра на финансите
са били спрени за срок от 3 /три/ работни дни,
съмнителни операции и/или сделки в общ
размер от 40 030 862 лева, като са били
получени доклади за съмнителни операции на
обща стойност 4 365 412 560 лева, а са
разкрити към правоохранителните органи
и/или
прокуратурата
съмнителни
операции/сделки (където съмнението за
изпиране на пари не е отпаднало след
извършения анализ от страна на дирекцията) в
размер на 2 599 799 785 лева. Тези данни
показват ползите от вече изградените системи
за превенция и противодействие на изпирането
на пари, както чрез увеличаване на тяхната
ефективност се цели и постигане на по-високи
нива при отнетите активи.
В горепосочената оценка на въздействието
от 05.02.2013 г. ЕК посочва, че не е възможно
да бъде направена точна оценка на ползите
от въвеждане на новата Директива, като все
пак Световната банка описва същите по
следния начин: „... изграждането на
ефективна нормативна уредба за борба с
изпирането на пари и финансирането на
тероризма ще донесе съществени ползи за
държавата, както във вътрешен, така и в
международен план. Тези ползи включват

по-ниски нива на престъпност и корупция,
по-голяма стабилност на финансовите
институции и пазарите, положително
въздействие върху икономическото развитие
и репутацията в световната общност, поефективни техники за управление на риска в
държавните финансови институции, както
и повишена почтеност на пазара”.В
допълнение, в оценката изготвена от ЕК, по
отношение на ефекта на разходите е
отчетено, че същите ще бъдат твърде
различни в зависимост от положението на
различните заинтересовани лица. Найважните фактори по отношение на
разходите във връзка с привеждането на
изградените системи са за първоначални
обучения, внедряване на нови системи,
консултантски услуги и т.н. ЕК обаче не
остойностява
подобни
разходи,
като
посочва, че това зависи до голяма степен от
естеството на всяка извършвана дейност.
Изрично е посочено обаче, че тези разходи
ще бъдат компенсирани от по-ефективните и
целенасочени мерки за преодоляване на
рисковете от изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
По отношение на малките и средни
предприятия (които следва да предприемат
мерки по чл. 3 от проекта на ЗМИП), както
вече беше посочено се очаква намаляване на
разходите, в случаи, че при същите се отчита
ниско ниво на преобладаващите национално
идентифицирани рискове по отношение на
възможността за използване на дейността им
за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Подобно
заключение фигурира и в анализа на
Европейската комисия (по специално по
отношение на адвокатите, счетоводителите,
малките финансови институции и други),
т.е. там се очаква намаляване на
административната тежест. С други думи,

подход основан на оценка на риска би имал
положително финансово въздействие върху
тези предприятия, където и клиентите са
физически
лица
или
други
малки
юридически лица.
По отношение на малките и средни
предприятия, които не следва да прилагат
мерките по чл. 3 от проекта на ЗМИП,
основните разходи следва да бъдат свързани
с
дейностите,
които
извършват
по
поддържане на актуална информация за
своите действителни собственици. Разходите
за същото следва да бъдат минимални.
Посоченото по-горе, в общия случай следва да
облекчи финансово малките и средни
предприятия, които има по-малко на брой
клиенти и предлагат портфолио с по-малко
услуги.
Не се очакват разходи, които да са свързани
с опазване на околната среда или същите
следва да бъдат изключително минимални.
Опишете качествено и количествено всички
значителни разходи и ползи на годишна база.
Използвайте приблизителни цифри и
диапазони, когато е по-приложимо. Обърнете
особено внимание на икономическите и
социалните разходи и на разходите за
околната среда. Задължително включете
паричен израз на разходите и ползите (в лева).

Вариант 0

Очакват се значителни разходи за финансовата
система на страната, като основно ще бъдат
поети от търговските банки. При неизпълнение
изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и Съвета, спрямо
България ще бъдат приложени ответни мерки,
както от страна на ЕС, така и на FATF и на
Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа.
Това би довело до листване на страната ни в
ограничителни списъци и налагане на
рестрикции спрямо банковата и финансовата
системи. Не се очакват разходи по отношение
на околната среда и социални разходи.

Вариант 1

Вариант 2
…

При изпълнение на вариант 1, разходи следва
да бъдат алокирани допълнително за
изграждане и поддръжка на регистър на
действителните собственици към Агенция по
вписванията; разходи за ДАНС за изграждане
на софтуер, който да позволява анализ на
постъпващата информация, която се очаква
значително да нарасне. Този аналитичен
софтуер следва да помогне за по-ефективната
комуникация с правоохрнителните органи и
чуждите финансово-разузнавателни служби.
Допълнително се очакват разходи за
изпълнение на мерки за управление на
рисковете, които ще бъдат идентифицирани
при НОР, като техният размер ще може да бъде
определен адекватно едва след изготвянето на
НОР; допълнителни разходи за извършване на
надзор основан на риска. Не се очакват разходи
по отношение на околната среда и социални
разходи.
При изпълнение на вариант 2, разходи следва
да бъдат алокирани допълнително за
изграждане и поддръжка на регистър на
действителните собственици към Агенция по
вписвнията; разходи за ДАНС за изграждане на
софтуер, който да позволява анализ на
постъпващата информация, която се очаква
значително да нарасне. Този аналитичен
софтуер следва да помогне за по-ефективната
комуникация с правоохрнителните органи и
чуждите финансово-разузнавателни служби.
Допълнително се очакват разходи за
изпълнение на мерки за управление на
рисковете, които ще бъдат идентифицирани
при НОР, като техният размер ще може да бъде
определен адекватно едва след изготвянето на
НОР; допълнителни разходи за извършване на
надзор основан на риска. Не се очакват разходи
по отношение на околната среда и социални
разходи.

Описание и обхват на основните разходи: Както беше посочено по-горе, според оценка
на ЕК административните разходи за прилагане на изискванията на Директива 2015/849,
които задължените субекти следва да извършат, би следвало да бъдат стриктно обвърани с

оценката на риска.
Изискванията на законопроекта основно касаят следните групи и категории (подробно
описани в чл. 4 от законопроекта на ЗМИП):
1. Банков сектор – през последните няколко години финансовите институции са
извършили редица разходи за въвеждане на системи за превенция на изпирането на
пари и финансирането на тероризма (в т.ч. и софтуерни). Според данни на ЕК, в
една от най-големите банкови институции в Европа, около 10% от служителите са
пряко или косвено, изцяло или частично заети в горепосочените дейности. Както
беше посочено, чрез предприемане на дейности за управление на основните
рискове, в определени банки се очаква тези разходи да намалеят, но другаде могат
и да се увеличат. В България лиценз имат общо 27 банки.
2. Институции, извършващи платежни услуги – в тези институции (съгласно данни на
ЕК) също бива зает до 10% от персонала за дейности по превенция на изпирането
на пари и финансирането на тероризма. Допълнителни разходи могат да възникнат
при привличане на консултантска помощ и въвеждане на електронни системи (в
случай, че такива не са вече изградени).
3. Застрахователен сектор – приблизителните разходи ще бъдат, като този посочен за
платежните институции.
Броят на застрахователните дружества към 2016 г. е 446. Изследване на ЕК2
показва, че към момента голяма част от компаниите в този сектор не отделят
достатъчно ресурси за ефективното прилагане на мерките за превенция на
изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки последното е
посочено, че тези компании вярват, че прилагането на подход основан на риска ще
помогне за оптимизиране на разходите.
4. Счетоводители и одитори – професионалните счетоводители предлагат редица
дейности, които могат да попаднат в обхвата на проекта на ЗМИП. Както е
посочено по-горе на база на оценка на риска се очаква разходите им да намалеят.
Според данни на ЕК това много ще зависи от броя на клиентите им, като за един
„обикновен” клиент комплексната проверка отнема межди полови и един час, а за
по-комплексни правни образувания до 1 или 2 дни. Броят на счетоводителите,
които следва да попаднат в обхвата на чл. 3, към 2015 г. е 9858 (заедно с лицата,
които предоставят данъчни консултации).
5. Адвокати и нотариуси – По данни за 2015 г. общият брой на тези лица, които
следва да попаднат в обхвата на чл. 3 от проекта на ЗМИП е 2273. По данни на ЕК,
тези категории са посочили, че разходи следва да бъдат направени за въвеждане на
нови електронни системи. Тук обаче отново важи изложеното мнение, че
прилагането на подход, които е основан на риска следва да намали общите им
разходи.
6. Хазартен сектор – По данни на Европейската Асоциация на Казината, анонимно
казано от ЕС има около 118 000 евро разходи за прилагане на мерките за превенция
Оценка на въздействието изготвена на 05.02.2013 г. от страна на ЕК по отношение на предложението за
Директива на Европейския парламент и на Съвета за превенция използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, впоследствие Директива (ЕС) 2015/849,
https://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_impact-assessment_en.pdf, стр.114;
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на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предвид реципрочността на
хазартния сектор в България, който е един от най-малките в Европа, се очакват и
значително по-ниски общи разходи, като подходът основан на риска също следва
да бъде взет под внимание. През 2016 г. в България е имало регистрирани 25
казина.
7. Посредничество при търговия с недвижими имоти – разходите за тази категория
следва да бъдат пряко повлияни от подхода, основан на оценка на риска. Към 2016
г. в обхвата на чл. 3 от проекта на ЗМИП биха попаднали 2469 броя такива лица.
8. Накои държавни институции (в т.ч. БНБ, митнически органи, НАП и др.) Държавните институции, които следва да изпълняват предвидените превантивни
мерки в чл. 3 от законопроекта на ЗМИП (в т.ч. БНБ, митнически органи, НАП и
др.), задължително ще намалят своите разходи, които към момента имат с цел
изпълнение на изискванията на към момента действащия ЗМИП, поради
обстоятелството, че в голяма част от случаите рисковете за използване дейността
на тези институции за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
не биха били високи.
По отношение на останалите категории лица, следва да се посочи, че съобразно отделните
риск анализи, които ще бъдат извършени следва да бъдат направени и съответните
разходи за тяхното управление. Както беше посочено по-горе, нивото на риска зависи от
вида клиенти, вида на предлаганите услуги, други контекстуални елементи, географски
фактори и други.
Точна оценка на разходите не е извършена и от страна на Европейската комисия в
изготвената оценка на въздействието на Директивата.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.

Предложението надхвърля ли минималните изисквания на
Европейския съюз?

Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се
нови регулаторни режими и регистри? Засягат ли се
съществуващи регулаторни режими и регистри?

Да/Не/Не
приложимо

е

Обстоятелства за
действителните
собственици
на
юридическите
лица и други
правни
образувания,
които
са
регистрирани
в
България, и по
отношение
на
действителните
собственци
на

тръстове, които са
регистрирани
в
чужди
юрисдикции, но
използват
финансовата
система
на
страната, ще се
вписват към сега
действащите
Търговски
регистър
и
регистър
БУЛСТАТ към
Агенция
по
вписванията.
Моля посочете.

Микро
Малки Средни
Какво е разпределението на годишните разходи според
категорията на предприятията?

Има ли предприятия, които са освободени от спазване на
новите правила, въведени с предложението?

Н/П

Н/П

(в лв.) (в лв.)

Н/П
(в лв.)

Моля
посочете:Всички
посочени
категории
лица в чл. 3, ал. 2 и 3
от сега действащия
ЗМИП следва да бъдат
включени в новия
ЗМИП,
като
изключения могат да
бъдат въведени само
на база измерен нисък
риск, което може да
бъде
извършено
единствено
след
завършване на НОР,
която
съдържа
констатации,

Описание и обхват на основните ползи:

подкрепящи същото.

Прилагането на вариант № 2 би имало значителни ползи за:
-

-

повишаване интегритета на българската финансова система;
за намаляване нивото на престъпленията, генериращи финансов резултат, в т.ч.
корупцията; за подобряване прозрачността в собствеността на българските
юридически лица и други правни образувания;
повишаване ефективността при взаимодействието между компетентните национални
институции и международните им партньори в страните-членки на ЕС;
ефективна алокация на ресурси на база оценка на съществуващите рискове;
повишаване на доверието в българските финансови институции и други бизнеси и
професии;
намаляване на риска финансовите институции в страната да бъдат използвани за
разслояването и интегрирането на финансови средства с неустановен произход.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на ползите.
Опишете ползите за всички основни групи.

Ключови рискове: Няма съществени рискове за функционирането на юридическите
лица и другите правни образувания, които следва да прилагат мерките, предвидени в
законопроекта на нов ЗМИП, тъй като в него има въведени изключения с цел превенция
от настъпването на подобни последствия.
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен
количествено, колко и какви юридически и физически лица ще бъдат засегнати и как?

3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации

Преди започване на работата по изготвяне на конкретни текстове по проекта за нов ЗМИП
през месец юни 2016 г. са изискани предварително становищата на асоциациите и
професионалните организации на задължените по закона субекти (лица по чл. 3, ал. 2 и 3
от сега действащия ЗМИП) относно начина на транспониране на Директива (ЕС) 2015/849.
Запитвания са отправени до:
-

„Асоциация на българските застрахователи”;
„Българска асоциация на застрахователните брокери”;
„Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници”;
„Българска асоциация на управляващите дружества”;
„Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване”;
„Асоциацията на банките в България”;

-

„Българска асоциация за лизинг”;
„Институт на дипломираните експерт счетоводители”;
Нотариална камара на Република България;
Камара на частните съдебни изпълнители;
Висш адвокатски съвет.

Получените становища са предоставени и разгледани от членовете на създадената за
целите на транспониране на директивата и извършването на НОР междуведомствена
работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР. При разглеждане на становищата са
взети предвид констатациите от оценителните доклади на Комитета MONEYVAL към
Съвета на Европа и практиката до момента. Преобладаващата част от бележките на
задължените по закона субекти са съобразени при изработването на конкретни текстове от
законопроекта.

В проекта обаче не са отразени резултатите от националната оценка на риска по
смисъла на чл. 7 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламенти и Съвета, тъй
като същата е в процес на извършване. Във връзка с последното, част от допустимите от
директивата изключения в ситуации на по-нисък риск не са въведени, тъй като за да се
мотивира такова законово изменение, е необходимо да е извършена национална оценка на
риска по смисъла на чл. 7 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламенти и
Съвета и същата да съдържа констатации, подкрепящи това решение. Не са взети предвид
и предложения, които не съответстват на Директивата, на Препоръките на FATF, както и
на 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. Независимо от това, подходът за прилагане на
мерките по проекта на нов ЗМИП, съобразно риска, е значително по-гъвкав в сравнение с
този в действащия ЗМИП и ще позволи изключения.
На 30.09.2016 г. проектът на текстове за нов ЗМИП и предложение за изменения и
допълнения на ЗМФТ, ЗДАНС и др. нормативни актове е предоставен за предварително
съгласуване на асоциациите и професионалните организации на лица по чл. 3, ал. 2 и
3 от ЗМИП.
Във връзка с получените становища по конкретните текстове, на 07.10.2016 г. са
проведени срещи с изразилите готовност за това организации и асоциации:
-

„Асоциация на българските застрахователи”, „Българска асоциация на
застрахователните брокери”, „Българска асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници”, „Българска асоциация на управляващите дружества” и „Българска
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване”, в сградата на
Комисия за финансов надзор на ул. „Будапеща” № 16, гр.София, както с „Асоциацията
на банките в България” и „Българска асоциация за лизинг” - в сградата на Българска
народна банка на пл.”Княз Александър І” №1, гр. София.

В рамките на проведените срещи са обсъдени конкретните бележки на представените
организации и асоциации, както и мотивите на работната група за тяхното приемане или
отхвърляне, както и е изяснен смисълът на някои разпоредби, причината за неяснотата

при тълкуването им и вариантите за по-ясното им формулиране.
Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с които
са проведени консултации. Направете кратък анализ на броя и характера на
отговорите, получени от консултацията.

4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

26.06.2017
ден/месец/годи
на

От коя дата предложението ще започне да действа?

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за
контрола?
Компетенции по изпълнението на закона ще имат:
1. По отношение на надзора: ДАНС, БНБ, КФН, ДКХ, НАП;
2. По отношение на обмена на информация (в т.ч. статистическа и за нуждите на НОР):
ДАНС, МВР, Прокуратурата на Република България, БНБ, КФН, Министерство на
финансите, ДКХ, НАП, КОНПИ, Министерство на правосъдието, Агенция по
вписванията, ВСС, задължените субекти.

Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението.
Предложението предвижда ли разходи за дадена институция или организация?

Подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на проекта на нормативния акт:

………………………………...…………...............................................
.................

Дата:

