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ПРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ
НА ТЕРОРИЗЪМ

Задължения в борбата срещу пране
на пари
• Задължителна регистрация в ДАНС за
всички НПО
• Идентификация на партньори, клиенти,
дарители
• Текущо наблюдение на установени
отношения чрез събиране и
съхраняване на информация
• Разкриване на информация към ДАНС

Задължение за обща
идентификация
• Предварителна
• За всеки, с когото се установяват отношения
• Събират се данни и информация за
наименование, седалище, адрес,
представляващ
• Минимум документи:
 Удостоверение за актуално състояние;
 Декларация за произход на средствата – за
сделки над 30 000 лв. (по банка) или 10 000
лв. (в брой);
 Доказателства за представителната власт и
идентифициране на представителя (пр.
актуално състояние + копие на лична карта)

Задължение за специфична
идентификация на действителния
собственик
• Информация, събрана при общата
идентификация;
• Зависи от нивото на риск на сделката,
което се преценява от идентификатора;
• Минимум документи:
 Документ за самоличност на
действителните собственици – физически
лица;
 Ако няма възможност - декларация,
подписана от законния представител или
пълномощника на плащащия

Не се изисква идентификация:
• При плащания от български държавен орган (без
общини и кметове) или по програма, която се
управлява от орган на Европейския съюз
• При плащания от банки и финансови институции от
България или от друга държава на ЕС или на трета
държава, ако е включена в специален списък на БНБ

Задължения в борбата с
финансирането на тероризъм
• Вътрешни правила за мерки срещу
финансирането на тероризъм,
включени в Правилата за мерки срещу
изпирането на пари
• Аналогични задължения като при
прането на пари
• Забрана за предоставяне на средства
на лицата, спрямо които се прилагат
мерките

Лица, спрямо които се прилагат
мерки срещу финансиране на
тероризъм
• Мерките срещу финансирането на тероризъм се
прилагат спрямо ограничен кръг лица
(http://www.mfa.bg/bg/events/92/44/4765/index.h
tml):
 Лица, групи и организации, спрямо които са
наложени санкции за тероризъм или за
финансирането му - с регламент на Европейския
парламент и на Съвета;
 Лица, групи и организации, посочени от Съвета
за сигурност на ООН като свързани с тероризъм
или с финансирането му - след публикуване на
информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2 от ЗМФТ;
 Лица, групи и организации, включени в списък,
приет с решение на Министерския съвет.

НПО РАБОТОДАТЕЛ

Основни положения
• Правила за безопасни условия на труд; за
вътрешния трудов ред; и за работната заплата
• Трудова медицина; Декларация
• Разлики между трудов и граждански договор
• Длъжностни характеристики
• Минимални осигурителни прагове
• Уведомление до НАП в 3-дневен срок
• Задължение за архив на трудова документация

НПО СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ

Основни положения
Лични данни са:
Всяка информация,
отнасяща се до човек, който
е идентифициран или може
да бъде идентифициран
пряко или непряко чрез
идентификационен номер
или чрез един или повече
специфични признаци.

НПО е администратор на
лични данни, ако:
• Самото то или съвместно с
друг определя целите и
средствата за обработване
на личните данни;
• Законът го задължава да
обработва лични данни с
определена цел и по
определен начин

Основни положения
• Регистър на администраторите на лични данни към
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
• Задължение за регистрация в КЗЛД, преди да е започнало
събирането и обработването на лични данни;
• Някои видове лични данни по принцип са забранени за
обработване.
• Обработването на лични данни е допустимо, ако:
 Е предвидено като законово задължение ИЛИ
 Човекът, чиито данни се обработват, е дал съгласието си,
ИЛИ
 Е необходимо за изпълнение на задължение по договор с
човека;
 Е необходимо, за да може администраторът да реализира
свои законни интереси

Облекчен режим за регистрация при НПО
Обработването на данните не застрашава правата и законните
интереси на хората, за които се отнасят, и
• се обработват лични данни със съгласието на физическото
лице за срок не по-дълъг от шест месеца ИЛИ
• данните се обработват в публични регистри на основата на
закони, които осигуряват реда за достъп и мерките за
защита;
• когато се обработват данни, свързани с трудови или
членствени правоотношения, и броят на лицата, за които се
обработват данните, са не повече от 15.
Процедура:
 Подава се молба по образец до КЗЛД;
 КЗЛД издава решението си в 14-дневен срок.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА 
Български център за нестопанско право
www.bcnl.org

Лятното училище за НПО Аркутино 18-23 юни 2017 г. се организира в рамките
на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на
гражданското общество“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

