
                                                                                                                                                                                Приложение № 17 към чл.15, ал. 4 от ВПКПИПФТ на МИ

МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КЛИЕНТ (КАНДИДАТ/ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА)

І. Фактори, касаещи Клиента и неговия действителен собственик (при клиенти юридически лица)
А. Рискови фактори, свързани със стопанска дейност на клиента/действителен собственик

1. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от корупция

2. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм

3. свързаност със сектори, за които е характерно активно използване на парични средства в брой

4. за клиент юридическо лице или друго правно образувание   - целта и предмета на дейност

5. за клиент юридическо лице или друго правно образувание -  дали се ползва за управление на активи

6. принадлежност към някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП

7. заемане на друга важна позиция, която, въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 от ЗМИП, би могла да даде възможност за злоупотреба с това положение 

за лично облагодетелстване или облагодетелстване на трето лице

8. за клиент юридическо лице - принадлежност към категория, спрямо която са налице законови изисквания за оповестяване, които осигуряват адекватна 

степен на прозрачност по отношение на собствеността (публични дружества, АДСИЦ)

9. за клиент държавен или местен орган в друга държава или юрисдикция - нивото на корупция в съответната държава или юрисдикция

10. съответствието на установеното за предишната, настоящата и планираната стопанска или професионална дейност на клиента или неговия действителен 

собственик с наличната за него информация

11. принадлежност към списъците по чл. 4б от ЗМФТ

12. други рискови фактори, ако има установени

Б. Рискови фактори, свързани с репутацията на клиента или неговия действителен собственик

1. наличие на информация в медиите или в други надеждни източници на информация за повдигнати обвинения за тероризъм или финансиране на 

тероризъм или за блокиране на активи на клиента или неговия действителен собственик или на лице, свързано с тях, във връзка с прилагането на мерки 

срещу финансиране на тероризъм

2. наличие на негативна информация за клиента или действителния му собственик, включително относно повдигнати обвинения или подозрения в престъпна 

дейност, в медиите или в други надеждни източници на информация

3. наличие на предходни уведомления по чл. 72 от ЗМИП или по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ

4. други рискови, фактори, ако има установени такива

В. Рискови фактори, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик

1. невъзможност или нежелание за представяне на убедителни доказателства за самоличността

2. наличие на съмнения относно достоверността или точността на идентификационните данни

Клиент (кандидат/изпълнител по обществена поръчка) (име, наименование)......................................................................................................................................., 

ЕГН/ЕИК..............................................................................., адрес:.....................Приложение № 17 към чл. 15, ал.4 от ВПКПИПФТ на 



3. степента на прозрачност на структурата на собственост на клиента юридическо лице или друго правно образувание, 

4. доколко при сложна структура на собственост на ЮЛ за това са налице основателни причини от законов или бизнес характер

5. избягване установяването на делово взаимоотношение и предпочитане извършването на случайни сделки или операции, когато същото е нецелесъобразно

6. стремеж към дистанционно установяване на деловото взаимоотношение или дистанционно извършване на сделки или операции, когато причината за 

същото не може да се установи с оглед наличната информация или не съответства на наличната информация за клиента

7.емитиране или наличие на акции на приносител или номинални собственици (само за юридически лица)

8. имали промени в структурата на собственост и контрол на клиент юридическо лице или друго правно образувание. Ако има промяна изяснени ли са 

основанията за нея

9. наличие или липса на икономическа или законна логика или цел на заявени или извършвани сделки или операции, които са сложни, необичайни или 

неочаквано големи или имат необичайна или неочаквана обосновка или които се извършват по необичайни схеми

10. стремеж към прекомерна поверителност и нежелание за предоставяне на голям обем от информация за целите на комплексната проверка

11. . степента на съответствие на установения произход на средствата и източник на имуществено състояние с наличната за клиента и действителния му 

собственик информация

12. степента на съответствие на заявените за използване продукти и услуги при установяване на деловото взаимоотношение с реално използваните продукти 

и услуги впоследствие

13. наличие или липса на основателна причина клиент, установен в друга държава, да ползва нашите продукти и услуги, причината може да се установи с 

оглед събраната информация

14. когато клиентът е юридическо лице с нестопанска цел - възможността за злоупотреба с него за целите на финансирането на тероризъм

15. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

16. Дали Клиента или неговия действителен собственик (при ЮЛ) е включен в списъци на лица извършили терористични актове, участващи във 

финансирането им или членуващи в терористични организации (съгласно списъци на МС, ЕС, ООН, OFAC)

ІІ. Фактори, касаещи рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са 

установени, извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин
А. Рискови фактори, свързани с изпиране на пари, финансиране на тероризъм, предикатна престъпност, спазване на данъчно законодателство

1. ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната държава или географска 

зона (държава:......................................................)

2. нивото на риск от финансиране на тероризъм в съответната държава или географска зона  (държава:......................................................)

3. нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство в съответната държава или географска зона  

(държава:......................................................)



4. нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност в съответната държава или географска зона  (държава:......................................................)

Б. Рисковите фактори, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. принадлежност на държавата или юрисдикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП

2. наличие на указания на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по чл. 46, ал. 5 от ЗМИП

3. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

4. налична в медиите или други надеждни източници информация, че държавата или юрисдикцията не разполага с ефективни системи за превенция и 

противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма

В. Рискови фактори, свързани с нивото на риск от финансиране на тероризъм

1. наличието или липсата на наложени на държавата или юрисдикцията санкции, ембарго или подобни мерки, например от Европейския парламент и от 

Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации

2. наличието или липсата на информация в медиите или информация от надеждни източници, че съответната държава или юрисдикция предоставят 

финансиране или подкрепа за терористични дейности или на територията к действат терористични организации

3. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

Г. Рискови фактори, свързани с нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство

1. налична информация от надеждни източници относно степента на спазване и ефективно прилагане на международните стандарти за прозрачност и обмен 

на информация за данъчни цели  (държава:......................................................)

2. ангажираност и ефективно въвеждане на Общия стандарт за предоставяне на информация относно автоматичния обмен на информация за финансови 

сметки (CRS)  (държава:......................................................)

3. наличието или липсата на надеждни и достъпни регистри на действителните собственици  (държава:......................................................)

4. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

Д. Рисковите фактори, свързани с нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност

1. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за нивата на корупция, данъчни престъпления, организирана 

престъпност или друга предикатна за изпирането на пари престъпна дейност  (държава:......................................................)

2. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за капацитета за ефективното разследване и наказателно 

преследване на предикатни престъпления от компетентните органи в съответната държава или юрисдикция

3. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

ІІІ. Фактори, касаещи рисковете, свързани с продуктите, услугите, сделките или операциите
А. Рискови фактори, свързани със степента на прозрачност на съответните продукт, услуга, сделка или операция 

1. степента, в която съответният продукт, услуга, сделка или операция позволява клиентът или действителният собственик на клиента да останат анонимни



2. степента, в която съответният продукт, услуга, сделка или операция позволява трето лице да оказва решаващо влияние при ползване на продукта или 

услугата, сключване на сделката или извършване на операцията

Б. Рискови фактори, свързани със степента на сложност на съответните продукт, услуга, сделка или операция

1. степента, в която съответната сделка или операция позволяват участието на много лица или лица от различни държави и юрисдикции

2. степента, в която продуктът или услугата позволяват плащания от трети лица или надплащания, когато същите са необичайни

3. Могат ли да се идентифицират трети лица, от които се очакват плащания 

4. в случаите на прехвърляне на средства от сметка на клиента в друга институция - степента, в която тази институция е субект на задължения и на контрол, 

аналогични на уредените в ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ

5. други рискови фактори, ако има определени или установени такива

В. Рискови фактори, свързани със стойността на продуктите, услугите, сделките

1. степента, в която продуктите или услугите, които ще се ползват, предполагат плащания в брой

2. степента, в която продуктите и услугите, които ще се ползват, предпоставят извършването на сделки или операции на голяма стойност

3. Има ли определени максимални прагове на операции или сделки

ІV. Фактори, касаещи рисковете, свързани с механизмите за доставка
А. Рискови фактори, свързани с неприсъствено установяване на делово отношение и дали сделките/операциите се осъществяват неприсъствено

1. дали клиентът присъства физически при идентифицирането

2. клиентът не присъства физически при идентифицирането и той се идентифицира с:

2.1. квалифициран електронен подпис

2.2. обикновен електронен подпис

2.3. оригинален банков сертификат за открита банкова сметка на името на клиента в банка от държава от ЕС

2.4. ползва се платена/неплатена база данни за идентификация на лица и проверка на идентификацията

3. Ако Клиентът е представен от друго лице в групата (попълва се само ако е приложимо)

3.1. до каква степен това може да гарантира, че клиентът не носи допълнителни рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм

3.2. предприемат ли се действия за установяване доколко прилаганите от този член на групата мерки съответстват на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ

3.2.1. Проверка на негови правила за противодействие на ИП/ФТ

3.2.2. Проверка на приложимо законодателство

3.2.3. Провеждане на интервю с члена на групата

4. Ако Клиентът е представен от друго лице извън групата (попълва се само ако е приложимо)

4.1. каква е категорията на това лице

4.2. субект ли е лицето на задължения и контрол, аналогични на уредените в ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ 

4.3. приложимо ли е позоваването на предходно идентифициране, извършено от него



4.4. в състояние ли е същото да предостави своевременно необходимите документи във връзка с идентифицирането и проверката на идентификацията

4.5. доколко лицето ефективно прилага мерките по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ 

5. Ползва ли се посредник за въвеждане на клиенти (попълва се само ако е приложимо)

5.1. Посредникът субект ли е на задължения и контрол, аналогични на уредените в ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ 

5.2. Посредникът регистриран ли е или извършва ли дейност в държава или юрисдикция, които не прилагат или прилагат непълно международните 

стандарти в противодействието на изпирането на пари

РИСКОВА ОЦЕНКА: 

Изготвена от: ..................................................................(длъжност), дата и час:..............................

Оценката на риска се извършва като се посочат броя отговори, попадащи в различните степени на риск и се преценява общата им процентна тежест, 

коригирана с теглото на отговорите със степен "висок риск". При извършване на оценка дори и процентът отговори "висок риск" да е много малък, съотвесен 

към общия брои отговори, то цялостната оценка може да бъде "висок риск", ако са налице обстоятелства по чл. 35 от ЗМИП



 

ВИСОК РИСК СРЕДЕН РИСК НИСЪК РИСК Неотносим рисков фактор

Висока Средна Ниска 

Висока Средна Ниска 

Висока Средна Ниска 

Висока Средна Ниска 

Неустановена Частично установена Установена

Да Частично Не

Да Частично Не

Да Частично Не

/ Не Да
 

Високо Средно Ниско 

Несъответства Частично Пълно 

ДА НЕ

налице Частично няма

Да Частично Не 

Да Частично Не 

Да Не

налице Частично няма

Да Частично Не 

Да Частично Не 



Непълна Частична Пълна

Неоснователни Частични Основателни са

Да Частично Не
 

Да Частично Не

Да Частично Не

Да Частично Не
 

Да Частично Не

Да Частично Не

Ниска Средна Висока

Ниска Средна Висока

Няма Частична Пълна

Висока Средна Ниска 

Налице Няма

ДА - 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН 

РИСК

НЕ

Ниска Средна Висока

Високо Средно Ниско  

Ниска Средна Висока
 



Високо Средно Ниско
 

Да Да, но в миналото Не

Да Да, но в миналото Не

Налице Няма

Налице Частична Няма

Налице Частична Няма

Налице Частична Няма

Да Не

Ниска Средна Висока

Не Частично Да

Не Частично Да

Налице Няма

Висока Средна Ниска

Ниска Средна Висока

Да Не

Висока Средна Ниска/Никаква



Висока Средна Ниска/Никаква

Висока Средна Ниска/никаква

Висока Средна Ниска

Не Трудно Напълно

Ниска Средна Пълна

Да Не

Не Частично Да

Не Да

не
не, но има друг 

механизъм за сигурност
да

да

да

да

не гарантира частично изцяло

не частично напълно

не частично да

не частично да

не частично да

не частично да

НПО ЮЛ ФЛ

не частично напълно

не частично напълно



не частично напълно

не ги прилага частично изцяло

не частично да

да частично не

Брой отговори

ВИСОК РИСК

СРЕДЕН РИСК

НИСЪК РИСК


