
Приложение № 7 към чл. 5 от ВПКПИПФТ на ОАСО 

 
 

               ЧЕК-ЛИСТ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

 
 

ПРИ ИЗВЪРШЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗМИП ЗА 

…………….. Г. БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

1. ПО КЛИЕНТСКИТЕ ДОСИЕТА: 
 

☐ Извършена проверка на клиентски досиета - ……… бр. 

☐ Извършена актуализация на информацията в клиентски досиета - ……… бр. 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ: 
 

☐ Приет годишен план за обучение на служителите 

☐ Извършени въвеждащи обучения на служителите - ……… бр. 

☐ Извършени продължаващи обучения на служителите - ……… бр. 

☐ Общ брой обучени служители - ……… бр. 

 

3. ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКАТА НА РИСКА: 
 

А. Извършен преглед на собствената оценка на риска на задълженото лице ☐ Не ☐ Да 

Б. Извършена актуализация на собствената оценка на риска на задълженото лице ☐ Не ☐ Да 

В. Извършена промяна на нивото на установения риск в рисковите профили на клиентите: 

- от „висок“ към „среден“ или към „нисък“ – ☐ Не  ☐ Да: ……… бр. 

- от „среден“ към „нисък“ или към „висок“ – ☐ Не  ☐ Да: ……… бр. 

- от „нисък“ към „среден“ или към „висок“ – ☐ Не  ☐ Да: ……… бр. 

Г. Извършен преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с 
клиент, за когото или за действителния собственик на когото е установено, че е видна политическа личност или 

лице, свързано с такава личност (лице по чл. 36 от ЗМИП) – ☐ Не ☐ Да: ……… бр. делови взаимоотношения 

Д. Извършен преглед на взаимоотношенията и отчитане на риска, свързан с клиенти и действителни 
собственици на клиенти, за които е установено, че са лица по чл. 36 от ЗМИП, но са престанали да заемат 

съответната длъжност – ☐ Не ☐ Да: ……… бр. делови взаимоотношения 

 

4. ДЕЙСТВИЯТА ПО НАСТОЯЩИЯ ЧЕК-ЛИСТ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ: 
 

 
Име: ……………………………………………………………… Дата: ……………………………………….. Подпис: ……………………………………. 

 


