
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS, със съдействието на Си Ем Ес София, 
организират: 

 
 

СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА 
ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ 

ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ” 
 

 
19 март 2018 г., гр. София 

х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6 
 
 

ЛЕКТОРИ: 
 

ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ – Адвокат в СиЕмЕс София 
 

ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат, Международен Правен Център-ILAC 
 

   
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 

 
19 март 2018 г. – понеделник: 

 
 
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците  
 
 
 
09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
 

 
 Лица, които са длъжни да разкриват свои данни, данни за клиентите си или данни за 

други лица 

 Нови задължени лица 

 Способи за проверка 

 Проверка: комплексна, опростена проверка, разширена проверка (PEP)  

 Изискване за съхраняване 

 



 
 
11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза 
 

 
 
11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – УСТАНОВЯВАНЕ ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА, 
РАЗКРИВАНЕ НА СДЕЛКИ 
 

 
 Способи 

 Правилник за прилагане на закона 

 Вътрешни правила 

 Кога се изисква 

o Разширена комплексна проверка 

o Стандартна комплексна проверка (прагове) 

o Опростена проверка – косвени индикации 

 Задължение за разкриване: 

o При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари/сделка в брой над 30 000 лв. 

o Уведомление до ДАНС преди извършване на сделката 

o Анонимност? 

o Задължение за забавяне на сделката 

o Уведомление и на другите компетентни органи по НПК, ЗМВР и ЗДАНС 

o Действия на ДАНС 

 Спиране на сделката 

 Разкриване на сделки и операции от Агенция Митници, Централен Депозитар 

 Забрана да се уведомяват клиенти за направеното разкриване 
 

 
13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити” 
 
 
 
14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – ВЪТРЕШНИ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА 
 

 
 Сегашна уредба 

 Задължени лица да приемат вътрешните правила 

 Минимално съдържание на вътрешните правила (17 точки): 

 Единни вътрешни правила за адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и 

счетоводители 

 Единни вътрешни правила от ДАНС за: 



o Счетоводители, търговци на едро, търговци на оръжие и петрол, профсъюзи и 

съсловни организации, ЮЛ с нестопанска цел, спортни клубове 

o Специализирани служби за банки, финансови институции и др. 

o Правила по оценка на риска 

 
 
15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
 
16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – СРОКОВЕ, САНКЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

 Създаване на нови или привеждане в съответствие на вътрешните правила 

 Срокове за банки, финансови институции, застрахователи, посредници – за създаване 

на специализирани служби 

 Приемане на правила от съсловни организации 

 Регистриране на данни в регистъра за действителни собственици 

 Контролни и санкциониращи органи 

 ДАНС, надзорните органи НАП, Агенцията по вписванията и администрациите за 

общ контрол – обмен на информация за нарушения 

 Ред за установяване 

 Санкциониращ орган, процедура 

 Криптовалути, BREXIT, FinTech 

 
 
17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ 
 
 


