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Примерни критерии  
за разпознаване на съмнителни клиенти, сделки и операции, насочени 

към финансиране на тероризъм 

 І. Съмнителни клиенти: 
1. Лица, включени в ограничителните списъци на ООН, ЕС и OFAC - 

Министерство на финансите на САЩ – например Резолюции 1267, 1373 на 
Съвета за сигурност на ООН и последващи резолюции; 
 

Всички санкции на ЕС на: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 
ООН - Съвет за сигурност - http://www.un.org/Docs/sc/ 

OFAC - МФ на САЩ – http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/ 
 
2. Лица, включени в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма (ЗМФТ) 
Чл. 5 от ЗМФТ: „(1) По предложение на министъра на вътрешните работи, 

на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на главния 
прокурор Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на 
физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които 
се прилагат мерките по този закон. 

(2) В списъка по ал. 1 се включват: 
1. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от 

Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с 
тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на 
Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации; 

2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) лица, срещу които е 
образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, 
набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на 
тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна 
група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на 
тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на 
официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно 
подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на 
тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.  

(3) В списъка по ал. 1 могат да се включат и лица, посочени от 
компетентните органи на друга държава или на Европейския съюз.” 

 
Всички парични средства, финансови активи и друго имущество - 

собственост на лицата, посочени в списъка по чл. 5, независимо в чие владение 
се намират, както и всички парични средства, финансови активи и друго 
имущество, намиращи се във владение или държани от лицата, посочени в 
списъка по чл. 5, с изключение на вещите и правата, срещу които не може да се 
насочва принудително изпълнение, следва да се блокират незабавно, при 
установяване. 
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Списък на лицата по ЗМФТ е приет с РЕШЕНИЕ № 265 на МС от 
23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, 
групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма. 

 
3.  Лица, контролирани от лица от списъците 
Понятието „контрол” върху парични средства, финансови активи и друго 

имущество би могло да включва контрола върху юридически лица по смисъла 
на специалните закони, уреждащи съответния вид дейност, както и случаите, в 
които лице, включено в списъка по чл. 5 от ЗМФТ, се явява действителен 
собственик на клиент – юридическо лице по смисъла на Закона за мерките 
срещу изпирането на пари. 

 
4. Клиенти, при които следва да се отчита по-висок риск за използване на 

финансовата система за целите на  финансиране на тероризъм : 
4.1. Клиенти от страни, неприлагащи препоръките на FATF 
 
/Financial Action Task Force/ - Международна организация, която определя 

стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма; 
Информация за страни с идентифицирани от FATF недостатъци при 
прилагането на международните стандарти срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма /не спазващи препоръките на FATF/, както и за 
страни, носещи по-висок риск, може да бъде намерена на страницата на FATF в 
интернет: http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative 
jurisdictions. 

 
4.2. Клиенти от страни със статут на офшорни зони или определени като 

данъчни убежища; 
 

Информация за офшорните финансови центрове, може да бъде намерена на 
страницата в интернет на Международния валутен фонд: 
http://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx 

 
 
ІІ. Поведенчески индикатори на клиенти: 

 
1.Страните по операцията (собственик на сметката, бенефициент) са от 

страни за които се знае, че подкрепят терористични дейности и организации; 
2. Използване на компании без реална дейност, включително 

благотворителни организации, за които не може да бъде установена реална 
дейност и служат като подставени лица. Последното може да се установи на 
базата на извършваните операции (например еднотипни операции на преводи 
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към дружеството и последващи преводи в чужбина или акумулиране по друга 
сметка), медийна справка и т.н. 

3. Набиране на средства от една организация (фондация, неправителствена 
организация) и последващото им използване от друга организация или фондация 
без явна законова причина и при наличието на медийна или друга информация 
относно връзки или контрол от терористична или радикална организация.  

4. Медийна информация за контрол на дадено лице от трето лице, което би 
могло да е свързано с терористична организация или индивидуални 
терористи(действащи самостоятелно или развиващи пропагандна дейност). 

 5. Наличието на друга информация, която да навежда на съмнение, че 
конкретната/ите сделка/и или операция/и са извършени с цел финансиране на 
терористична дейност; 

6.Действителен собственик на сметка, който не може да бъде 
идентифициран точно (разминаване в данните, налична информация от други 
източници). 

7. Използване на номинални директори, тръстове, членове на семейство 
или сметки на трети лица. 

8. Използване на фалшива идентификация. 
9. Чести операции или отношения с благотворителни организации и 

юридически лица с нестопанска цел, без законна причина, която може да бъде 
установена с оглед наличната информация за клиента. 

10. Наличието на съмнение, че се прави опит за отклоняване на средства, 
които следва да бъдат събирани за легитимната дейност на дадена организация с 
нестопанска цел или фондация, например чрез операции, които не са били 
типични за организацията или чрез устрановяване на нови търговски или 
професионални отношения или използване на продукти и услуги, които не са 
били обичайни за организацията и нямата икономическа или друга законна 
обосновка.  

 11. Внезапна и рязка промяна на броя на членуващите или лицата, свързани 
с дадена организация. 

 
ІІІ. Индикатори и типологии свързани с финансови сделки/операции: 
 
1. Използване на средства от неправителствени организации, които не 

съответстват на целите, за които са създадени; 
2. Преводите/операциите не са икономически оправдани, имайки предвид 

естеството на притежателя на сметката или неговата професия. Например дадено 
физическо лице или дружество използва услуги или продукти, които не са 
свързани с предмета на дейност или не може да бъде установена връзка с 
оперативните нужди за съответната законна дейност. 

3. Серия от сложни преводи/операции на средства от един човек на друг с 
цел да се скрие източника и намерението за какво са тези средства; 

4. Преводи/операции, които са непоследователни спрямо активността по 
сметката (повече преводи от обикновено); 
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5. Операции по сметки на клиент, несъответстващи на предишните 
състояния по баланс на организацията му, влогове или тегления (в брой, чекове, 
парични преводи); 

6. Преводи, включващи голям обем входящи и изходящи преводи, без 
логична или очевидна цел; 

7. Договаряне с чекове на трети лица или техни влогове в чуждестранни 
банкови сметки; 

8. Вноските (депозитите) са структурирани под изискванията за докладване 
с цел да се избегне привличане на внимание; 

9. Многобройни вноски в брой и тегления със съмнителни основания; 
10. Чести вътрешни и международни АТМ дейности; 

 11. Преводи/операции между банкови сметки на свързани лица или дарения 
без очевидна причина; 

12. Необикновена честота на операции в брой по сметки на чуждестранни 
лица в страната; 

13. Множество вноски в брой на малки суми в сметка, следвана от превод в 
друга чужда страна; 

14. Дарения от страни със статут на офшорни зони/юрисдикции/ или 
определени като „данъчни убежища”; 

15. Анонимни дарения; 
16. Дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да 

бъде използвано по посочено от дарителя начин; 
17. Използване на множество банкови сметки за набиране на средства, 

които после се превеждат на едни и същи чуждестранни бенефициенти; 
18. Операции, свързани със системи за налични парични преводи (при 

съчетание между част от посочените критерии): 
 Използване на услугата за парични преводи  на места, различни от 

мястото на активност на клиента.  
 Използване на множество свързани операции в рамките на един или 

няколко дни.  
 Мрежа от свързани или подставени лица, които се използват, за да 

бъдат извършени множество подобни преводи от различни доставчици на 
подобни услуги или в различни клонове на доставчика на подобни услуги.  
 Превод на средства към сайтове за залагания в интернет. 
 Превод на средствата към високорискови юрисдикции. 
 Чести преводи, които на свой ред се насочват към други лица. 
 Използване на фалшиви документи при нареждане/получаване на 

преводи. 
19. Извършване на преводи при реално заобикаляне на банковата система 
или другите легални способи чрез покупка на множество предплатени 
инструменти (предплатени карти, електронни пари или други средства за 
разплащане в интернет), които след това се използват за покупка на стоки 
в дестинацията на превода или прехвърлянето/обръщането им в други 
електронни инструменти. Стоките могат да бъдат продадени в 
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дестинацията, а новите инструменти биха могли да бъдат използвани или 
за обмяната им срещу реални парични средства или за покупка отново на 
определени стоки.  
20. Съчетаване на някои от горепосочените индикатори с чести тегления в 
брой.  
21. Използване на търговски практики: 
 Продажба на стоки (действителни) на завишени цени, като по този 

начин разликата между нормалната цена и обявената в интернет 
представлява фактическо прехвърляне на средствата, като се заобикаля 
формалната система. 
 Продажба на луксозни стоки на занижени цени с цел легализиране на 

средства. Стоките се купуват от луксозни магазини в брой и след това се 
продават по интернет. Приходите могат да се акумулират в сметки на 
извършителя в чужбина. 
 Използване на търгове в интернет, при което купувач и продавач са 

съучастници и цената, която се плаща е значително по-висока от 
обявената. 
 Възможна схема включва заплащането за стоки, които никога няма да 

бъдат доставени. Средствата от фиктивната продажба се нареждат на 
трето лице, което няма връзка със сделката или дейността. Често 
дейността на продавача няма връзка със стоките, за които е сключена 
сделката. 
 Търговски операции с множество посредници, при което реалната цел 

е прехвърляне на средствата чрез разлики в цената или фиктивни услуги, а 
не се преследва законна икономическа цел. 
 


