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I. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

на ……………………………………..……………………., ЕИК/БУЛСТАТ ............................. , 

 

Основание за приемане: Чл. 52 от Вътрешните правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (ВПКПИПФТ), вр. чл. 

101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 67, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) 

 

През .................. г., в съответствие с изискванията на чл. 52 от ВПКПИПФТ, чл. 

101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП, в …………………...…………………………….. 

………………………… (посочват се наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на задълженото лице), 

в качеството му на задължено лице по чл. 4 от ЗМИП, ще се провеждат въвеждащи и 

продължаващи обучения на служителите по прилагането на нормативните изисквания в 

сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма (ИП/ФТ), по следната програма: 
 

1. В ъвеждащо обучение на всички новоназначени служители на ОАСО, които 

имат отношение към прилагането на мерките по ЗМИП и ЗМФТ, включващо: 

1.1. Запознаване с всички задължения, на служителите на ОАСО по силата на 

ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, в качеството му на задължено лице по чл. 4, т. 23 

от ЗМИП, включително: 

 Комплексна проверка на клиентите – общи правила, разширена и 

опростена комплексна проверка, особени правила и изключения; 

 Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; 

 Идентифициране на действителните собственици на клиенти – 

юридически лица и проверка на тяхната идентификация; 

 Изясняване на произхода на средствата; 

 Изясняване на имущественото състояние; 

 Ред и условия за съхраняване и защита на информацията, събрана по реда 

на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ; 

 Разкриване на информация пред компетентните органи при случаи на 

съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на 

средства с престъпен произход, както и при съмнение за финансиране на 

тероризъм. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и 

клиенти, свързани с възможно изпиране на пари, средства с престъпен 

произход и/или финансиране на тероризъм; 

 Оценка на риска. Индикатори за определяне на високорискови клиенти; 

 Административно-наказателна отговорност за неизпълнение на 

нормативните изисквания. 

1.2. Практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, 

сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при 

възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. 

1.3. Запознаване с всички изисквания на Вътрешните правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 

(ВПКПИПФТ) по чл. 101 от ЗМИП и прилежащите вътрешни актове по 

прилагането им. 

1.4. Запознаване на новоназначения служител с неговите конкретни задължения 

по прилагането на нормативните изисквания и вътрешните правила. 

 

2.  Продължаващи обучения на всички служители на дружеството, които имат 

отношение към прилагането на мерките по ЗМИП и ЗМФТ. Според необходимостта, 

продължаващите обучения могат да включват: 
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2.1. опресняване на знанията на служителите, придобити по няколко или всички 

от темите по т. 1 от настоящия план; 

2.2. запознаване с евентуални изменения и допълнения на нормативната база 

(ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ); 

2.3. запознаване със задължителни указания на директора на дирекция 

„Финансово разузнаване“ на ДАНС, когато са издадени такива; 

2.4. запознаване с публикуваните указания и друга относима информация на 

електронната страница на ДАНС във връзка с превенцията на ИП/ФТ; 

2.5. запознаване с относими международни изисквания в сферата на превенцията 
и противодействието на ИП/ФТ; 

2.6. запознаване с резултатите от извършени през годината от страна на 

контролните органи проверки по прилагането на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ; 

2.7. Други теми, според необходимостта към съответния момент. 

 

3. Обучения ще се провеждат от управителните органи на задълженото лице, от 

определен/и от тях служител/и или от външен лектор. Обучения могат да се провеждат и под 

формата на обучения чрез участие в специализирани семинари. 

 

4. Въвеждащо обучение на новоназначен служител ще се провежда в срок до 30 

работни дни след датата на назначаване на съответния служител. 

 

5. През текущата година ще бъде проведено най-малко едно продължаващо 

обучение на служителите от лицето/ата по т. 3. 

 

6. За всяко от проведените съгласно настоящия план обучения ще се изготвя отчет 

за изпълнение съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМИП по Приложение № 12 към ВПКПИПФТ. 

 

Настоящият план за обучение на служителите съгласно изискванията на чл. 52 

от ВПКПИПФТ, чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП е приет от 

управителните органи на задълженото лице. 

 

Дата: ………………………. Приел плана: ……………………… 

(подпис) 

 

…………………………………………………….. 

(имена и длъжност) 

 

 

 


