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СТАНОВИЩЕ 
От Български център за нестопанско право (БЦНП), ул. „Христо Белчев“ №3, ет.2 

 

ОТНОСНО: 
Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

публикуван за обществена консултация на www.strategy.bg 

 

 

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 FATF
1
. 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 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.  
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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 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 стандарти
2
 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; 

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 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 
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4
 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) 
5
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6
 Пак там, стр. 6 



 

 

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 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 ефективност на нормативната уредба, която се 

предвижда с проекта на правилник от гледна точка на постигането на целта на 

закона и спазване на основните принципи: а) принципът за подход, основан на 

риска (risk-based 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 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: 

 

„[…] 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, 
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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 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 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“. 

 

2. Относно чл. 43, ал. 1, т. 2: „2. събиране на достатъчно данни и информация за 

дарителите 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 

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.  

 

3. Относно Чл. 43 ал. 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 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 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.  

 

4. Относно чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от проекта на ППЗМИП 

 

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 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: […]”. 

 

 

5. Относно чл. 46, ал. 2: „(2) В случаите по ал. 1 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 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.  

 

 

 

 

 

 

С уважение:  

 

  Надя Шабани, 

Директор БЦНП 

 


