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І. Изисквания за докладване 
 
1. Изискване на чл.11 от Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (ЗМИП): 
 

ЗМИП изисква от задължените по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗМИП 
лица да докладват сделки, предизвикващи съмнение за изпиране на пари въз 
основа на набор от обективни особености (характеристики, размер, естество, 
характер на доходите и вид търговска дейност), както и други обстоятелства, 
резултат от осъществяваните  функции. Тези обстоятелства (факти) са 
различни за различните търговски и други дейности, осъществявани от 
адресатите на ЗМИП и се извеждат от спецификата на конкретните сделки и 
операции, които те реализират. 

Фактите и признаците, които могат да породят основателно 
съмнение, че конкретните сделки или операции се използват като средство за 
изпиране на пари, са съдържанието на понятието „критерии за разпознаване на 
съмнителни операции или сделки и клиенти”, което използва ЗМИП.  

Установяването на ясни критерии за разпознаване на съмнителни 
операции или сделки и клиенти в дейността на задължените по ЗМИП лица е 
от съществено значение за ефективността на мерките срещу изпирането на 
пари и финансиране на тероризъм.  

Наред с това следва да се отчита и субективния елемент при 
преценка на необходимостта от докладване в резултат на текущи наблюдения 
на търговски/професионални отношения и извършване на сделки и операции.  

Критериите (индикаторите) за разпознаване на съмнителни 
операции или сделки и клиенти представляват неизчерпателен списък от 
аномалии, свързани с обективната форма на всяка различна категория сделки, 
както и  модели за необичайно персонално и бизнес поведение на клиент с 
висока вероятност за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Същите 
са изведени от теорията и практиката на дейността на лицата прилагащи мерки 
срещу изпирането на пари и се включват като специфична част във 
Вътрешните им правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм, за постигане целите на закона. 

В повечето случаи обективното съдържание на сделката само по 
себе си е неутрално и следователно не позволява незабавното установяване на 
истинската цел. Сделки, които по отношение на сумите, осъществяването, 
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каналите на разпространение и географско положение са обичайни при 
клиенти с определени характеристики, биха могли да се окажат несъразмерно 
големи или икономически неоправдани при други клиенти.  

Ето защо, в случай на установяване на един или повече критерия, 
лицата прилагащи мерки срещу изпирането на пари, следва да извършат 
допълнително проучване на цялата налична информация, както и да съберат 
допълнителна такава, за да бъдат в състояние да преценят естеството на 
съответната сделка/операция, отделните действия и обстоятелства, и да 
разграничат тези, които пораждат съмнения.  

Поради непрекъснатата еволюция на техниките, използвани за 
осъществяването на финансовите сделки/операции е необходимо лицата 
прилагащи мерки срещу изпирането на пари, на база на техния опит и в 
зависимост от пазарния сектор, в който оперират, да допълват и доуточняват 
своите „критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и 
клиенти”, включително и за финансиране на тероризъм. 

При съмнение за изпиране на пари или финансиране на 
тероризъм, адресатите на мерките срещу изпирането на пари са длъжни да 
уведомяват незабавно дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС. 
Императивът на чл.11, ал.1 от ЗМИП изисква това уведомяване да става преди 
извършването на операцията или сделката. Хипотезата на алинея втора на 
същия член допуска това да става и незабавно след извършването на 
операцията или сделката, когато забавянето на същата е обективно 
невъзможно. Посочените разпоредби не изключват възможността уведомяване 
на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС  да се осъществи и по-късно, 
когато са възникнали съмнения за изпиране на пари при съпоставка на няколко 
факта или в резултат на оценка на висшестоящи или други длъжностни лица, 
които не са участвали пряко и непосредствено при осъществяването на 
сделката или операцията. Задължението за уведомяване възниква и в случаите, 
когато операцията или сделката не са били довършени (чл.11, ал.5 от ЗМИП). 
Наред с това следва да се отбележи, че подаването на доклад за съмнителни 
операции, при наличието на условия за това, следва да се извърши незабавно 
след пораждане или установяване на съмнението.  

Конкретни задължения в тази насока има специализираната 
служба, която се създава съгласно разпоредбата на чл.6, ал.5 от ЗМИП. Лицата, 
прилагащи мерки срещу изпирането на пари изпълняват задълженията си по 
този закон независимо дали създават специализирана служба. 
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2. Изискване на чл. 9 от Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма (ЗМФТ): 

Според ал. 1 на чл. 9 всеки, който знае, че дадени операции или 
сделки са насочени към финансиране на тероризма, е длъжен незабавно да 
уведоми за това министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна 
агенция "Национална сигурност". 

Същевременно ал. 3 изисква лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари при възникване на съмнение за 
финансиране на тероризъм да извършат идентифициране на клиентите и 
проверка на тяхната идентификация по съмнителната операция или сделка по 
реда на чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да съберат 
информация за сделката или операцията по чл. 7 от същия закон и да уведомят 
незабавно и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 
"Национална сигурност" преди извършване на операцията или сделката, като 
забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно 
нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В тези случаи 
агенцията упражнява правомощията си по чл. 13 и 18 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари. 

Уведомяването по ал. 3 следва да бъде незабавно и преди 
извършването на операцията или сделката. Единственото изключение е при 
наличието на обективна невъзможност да бъде забавена операцията или 
сделката. В този случай уведомяването следва да бъде незабавно след 
извършването й.  

Уведомяването следва да бъде в съответствие и с ал. 1 на чл. 9 от 
ЗМФТ, т.е. САД ФР – ДАНС следва да бъде уведомена наред с адресатите, 
посочени в ал. 1.  

 ЗМФТ изисква също уведомяването по ал. 1 и 3 да включва и 
всеки опит за извършване на операция или сделка, насочена към финансиране 
на тероризъм, независимо дали клиентът се е отказал или не е довършил 
съответната операция или сделка.  

Задължението за уведомяване обхваща и средствата, за които се 
подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от 
терористични организации и терористи. Това уведомяване следва да 
включва всяко съмнение за използване от терористична организация или 
индивидуални терористи или от свързани с тях лица, независимо от целта на 
операциите или средствата. Докладване следва да бъде извършено дори ако 
средствата или операциите се използват за законни цели (издръжка, ежедневни 
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разходи за пребиваване, комунални услуги и т.н.) от лица, свързани по какъвто 
и да е начин с терористи или терористична организация.  

С оглед установяване на съмнителни операции, които биха могли 
да бъдат свързани с финансиране на тероризъм, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от 
ЗМИП, следва да отчитат критериите, заложени във вътрешните правила, 
както и примерните критерии, публикувани в раздел „Мерки срещу изпирането 
на пари” на страницата в интернет на ДАНС (www.dans.bg), както и 
съобщенията, публикувани на същата страница, които се отнасят до рискови 
държави.    

Уведомяването не може да бъде ограничено по съображения за 
класифицирана информация, представляваща служебна тайна, банкова или 
търговска тайна. То не поражда отговорност за нарушаване на други закони. 
Последното важи и за случаите, в които се установи, че не е извършено 
престъпление, а операциите и сделките са били законосъобразни.  

При уведомяване по реда на чл. 9 от ЗМФТ се забранява на 
лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
лицата, които ги управляват и представляват, както и техните служители, да 
информират своя клиент или трети лица за извършеното уведомяване. 
Изключения от това правило са предвидени в чл. 14 от ЗМИП, но при стриктно 
спазване на условията заложени в същия член. 

 
 
2. Изискване на чл. 3в, ал. 2 от ЗМИП: 
 
Задължените по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП лица, следва 

да уведомяват дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС ( вкл. съответния 
орган за надзор) и ако законодателството в чужда държава не позволява или 
ограничава прилагането на мерките срещу изпирането на пари в техни  клонове 
и дъщерни дружества, в които същите имат мажоритарно участие.  

 
 
3. Изискване на чл. 4, ал. 4 от ЗМИП: 
 
Ако лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП не може да извърши 

идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или 
професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения. В тези 
случаи преценява дали да уведоми дирекция „Финансово разузнаване” на 
Държавна агенция „Национална сигурност” по реда на чл.11 от закона. Тази 
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разпоредба не се прилага за лицата по чл. 3, ал. 2, т. 28 при условията на чл. 3, 
ал. 6 от ЗМИП. 

 
 
4. При условията на Регламент (ЕО) № 1781/2006 г. на 

Европейския парламент и на съвета: 
 
Предвидените в чл. 9, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 г. на 

Европейския парламент и на съвета, доклади от доставчика на платежни 
услуги на получателя, за доставчиците на платежни услуги, които 
систематично не предоставя изискваната информация за платеца, следва да се 
изпращат до дирекция „Финансово разузнаване”, като национален орган 
отговарящ за борбата с прането на пари или финансирането на тероризма по 
смисъла на Директива 2005/60/ЕО. 

Наред с това чл. 10 на Регламента предвижда, че доставчикът на 
платежни услуги на получателя разглежда липсваща или непълна информация 
за платеца като фактор при оценката на това дали паричният превод или всяка 
свързана с него транзакция са подозрителни и дали това трябва да бъде 
докладвано в съответствие със задълженията по глава III от Директива 
2005/60/ЕО на органите, отговарящи за борбата с прането на пари и 
финансирането на тероризма. 

 
 
5. При условията на Регламент (ЕО) № 267/2012 г. относно 

ограничителни мерки срещу Иран: 
Нови определения – Регламент (ЕО) № 267/2012 г. отменя 

Регламент (ЕО) № 961/2010 г. спрямо Иран. Според новия регламент 
„прехвърляне на финансови средства”, освен плащанията по електронен път, 
включва „всяка трансакция не по електронен път посредством разплащане в 
брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи 
финансовите средства, независимо от това дали платецът и получателят са 
едно и също лице”. Също така се въвежда (чл. 30, параграф 2) и определение 
на понятието „операции, които изглеждат свързани“, както следва: i) 
„поредица от последователни прехвърляния от или до едно и също иранско 
лице, образувание или орган, които са направени във връзка с едно задължение 
за прехвърляне на финансови средства, когато всяко индивидуално 
прехвърляне е под прага, установен в параграф 1, но които заедно отговарят на 
критериите за нотифициране или разрешение; или ii) поредица от 
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прехвърляния, включващи различни доставчици на платежни услуги или 
физически или юридически лица, която засяга едно задължение за прехвърляне 
на финансови средства”. 

Чл. 30 на новия Регламент съдържа същите хипотези за 
уведомяване и искане на разрешение при преводи като чл. 21 на Регламент 
(ЕС) № 961/2010, но в параграф 3 са подробно уредени институциите, които 
следва да извършват уведомяването и искането на разрешение за превод. В 
същия параграф са предвидени и изисквания за уведомяване при прехвърляне 
на средства, което не се извършва по електронен път. Предвидено е и 
изключение от изискването за уведомяване и искане на разрешение за „лицата, 
образуванията или органите, които просто трансформират документи на 
хартиен носител в електронни данни и действат съгласно договор с кредитна 
или финансова институция”, както и за „физическо или юридическо лице, 
образувание или орган, което само предоставя на кредитни или финансови 
институции система за съобщения или друга помощна система за превод на 
средства, или системи за клиринг и сетълмент”.  

Изискванията за преводите се отнасят до всички преводи на 
средства от и към ирански лица, включително лица, които са извън Иран, но се 
контролират пряко или непряко от лица в Иран. Преводите от и към тези лица 
попадат в предмета на Регламента дори ако преводите се извършват изцяло 
извън Иран. Следва да се включат и определени юридически лица, които са 
извън Иран, например задграничен клон на иранско дружество. Според 
дефиницията на „иранско лице” преводи от гражданин на Иран, който не се 
намира в Иран или не пребивава в Иран, към гражданин на България не 
попадат в ограниченията по чл. 30 от Регламента. 

По отношение на параграф 2 на чл. 30 от Регламента следва да се 
има предвид, че преводи, които не се нареждат пряко до или от иранско лице, а 
преминават през един или повече посредници също следва да попадат в 
ограниченията на чл. 30.  

Чл. 32 на новия Регламент доразвива изискванията на чл. 23 на 
Регламент (ЕС) № 961/2010, като изрично изисква засилени мерки за 
комплексна проверка, както и докладване на съмнителни операции. Параграф 2 
определя, че мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за финансовите и 
кредитните институции в работата им с: 

„а) обменните бюра, кредитни и финансови институции, 
установени в Иран; 
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б) клонове и дъщерни дружества, които попадат в обхвата на 
член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в 
Иран; 

в) клонове и дъщерни дружества, които не попадат в обхвата на 
член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в 
Иран; и 

г) обменни бюра, кредитни и финансови институции, които не са 
установени в Иран, но се контролират от лица или образувания, установени в 
Иран.” 

Компетентен орган, който да получава от доставчиците на 
платежни услуги писмени уведомления за прехвърлянето на финансови 
средства от и към иранско лице съгласно чл. 30 на Регламент (ЕС) № 267/2012, 
е САД „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР – ДАНС). Според 
въведената организация САД ФР – ДАНС също така следва да получава от 
доставчиците на платежни услуги писмени искания за разрешения за 
прехвърляне на финансови средства в съответствие с чл. 30, параграф 1, буква 
в), като предварителното одобрение следва да се смята за дадено, ако 
председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” не е възразил в 
писмен вид срещу прехвърлянето на финансови средства в посочения в 
Регламента срок от четири седмици. САД ФР – ДАНС е също компетентният 
орган, който да получава и анализира уведомленията при съмнение за връзка 
на дадени сделки и трансакции с финансиране на разпространението на ядрено 
оръжие, съгласно чл. 32, параграф 1, буква г) на Регламента.   

 
Уведомяването по чл.11 от ЗМИП се извършва в писмена форма 

по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване” на 
ДАНС. Към образеца се прилагат служебно заверени копия на всички събрани 
документи за операцията или сделката и за идентифицирането на клиентите. 

В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна 
форма с последващо писмено потвърждение в срок от 24 часа. 

На адресатите на мерките срещу изпирането на пари се забранява 
да уведомяват своя клиент и трети лица за разкриването на информация пред 
ДФР (чл.14 от ЗМИП). 

ППЗМИП регламентира специален ред за съхраняване на 
информацията за клиентите и документите за извършените сделки и операции 
при възникване на съмнение за изпиране на пари, който включва: 

1. Водене на специален дневник, в който се завеждат всички 
случаи, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари. Дневникът 
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следва да бъде прошнурован, прономерован и заверен с подписа на 
ръководител и печат на лицето прилагащо мерките срещу изпирането на пари. 

2. Откриване на специално дело за всеки отделен случай 
(клиент), регистриран в дневника. Във воденото дело под номера с който е 
регистриран случая в специалния дневник  се събират всички документи 
касаещи случая по реда на постъпването им. В делото следва да се съхраняват 
документите за конкретната операция или сделка, събраните доказателства за 
произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или 
сделките, събраната допълнителна информация за клиентите или 
контрагентите по сделките, декларациите от клиента по ЗМИП, данъчни, 
митнически и други документи, удостоверяващи произхода на паричните 
средства.   

 
 

II. Попълване и подаване на доклад за съмнителна операция. 
 
Попълването и подаването на доклади за съмнителни операции 

(ДСО) се извършва по утвърден образец от Директора на дирекция „Финансово 
разузнаване”, по пощата на адрес гр. София 1407, бул. Черни връх 45.  

При извънредни случаи с оглед на спазване на разпоредбите на 
чл. 11, ал. 1 от ЗМИП уведомяването може да стане и устно по телефона на 
дирекцията (02/814 7951), като в срок до 24 часа след това се изпраща и 
попълнен на хартиен носител доклад за съмнителна операция по образец и на 
адрес, посочени по-горе. 

Бланката на доклад за съмнителна операция е разделен на части, 
отбелязани с римски и арабски цифри, които се попълват както следва: 

Първоначално се отбелязва дали конкретния доклад касае 
съмнение във връзка със ЗМИП или такова по ЗМФТ. Отбелязването на едно 
от двете е задължително при попълване. 

В т. 1 се посочва изходящия номер и датата, на която се извежда 
доклада за съмнителна операция. 

 
В т. 2 се отбелязва една от следните възможности: 
а) в случай, че се подава първи доклад за съмнителна операция и 

същият няма свързаност по отношение на лица и операции с други вече 
подадени в дирекция „Финансово разузнаване” ДСО; 

б) в случай, че попълваният ДСО по своята същност е 
продължение на вече подаден ДСО. Това означава, че наблюдаваните 
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съмнителни сделки или операции имат своето допълнително проявление или 
развитие, или съмнителните клиенти продължават на извършват дейност, 
която може да бъде определена като съмнителна по смисъла на приетите 
вътрешни правила от задълженото лице; 

в) в случай, че е налична предполагаема връзка с вече подаден 
ДСО. Това означава, че няма пряка и непосредствена свързаност между 
попълвания ДСО и предходен такъв на база на документи, идентични лица или 
сделки и операции, но подобна връзка може да се предполага от задълженото 
лице на база на косвена информация; 

В случай на отбелязване на полета б) или в) се посочва и номера 
и датата на предишния ДСО, с който е установена свързаност или такава се 
предполага. 

Попълването на точка 2 е задължително. 
 
Част І (Информация за докладващото лице по чл. 3, ал. 2 и 3 

от ЗМИП). 
В т. 3 се изписва пълното наименование на юридическото или 

физическото лице, което подава ДСО. Попълването на тази точка е 
задължително. 

 
В т. 4 се посочва номер за идентификация. 
 
В т. 5 се посочва наименованието на клона, където се 

осъществява съмнителната сделка/операция. Попълването на тази точка не е 
задължително ако лицето, което подава ДСО няма открити клонове. 

 
В т. 6 се попълва ЕИК или ЕГН на задълженото лице, което 

подава доклада за съмнителна операция. Попълването на тази точка е 
задължително. 

 
В т. 7 се попълва адреса, където се осъществява съмнителната 

сделка/операция. Попълването на тази точка е задължително. 
 
В т. 8 се посочва банковия код на клона където се извършва 

съмнителната сделка/операция. Попълването на тази точка не е задължително, 
в случай, че задълженото лице е различно от посочените в чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
ЗМИП. 
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Част ІІ (Информация за съмнителното физическо лице). 
Тази част се попълва само в случай, че съмнението е насочено 

към дейността на физическо лице, или физическо лице е страна по 
съмнителните сделки/операции. В случай, че следва да бъде попълвана тази 
част, информация се вписва във всички полета, за които има данни. 

 
В т. 9, т. 10 и т. 11 се попълват съответно собственото, бащиното 

и фамилното име на съмнителното ФЛ. 
 
В т. 12, т. 13, т. 14 и т. 15 се посочват съответно ЕГН/ЛНЧ, 

гражданство, дата на раждане и пол на съмнителното ФЛ. 
 
В т. 16 се посочва адреса на съмнителното ЮЛ в следната 

последователност на изписване – държава, населено място, област, община, 
ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап. 

 
В т. 17 се посочва професията или упражняваната дейност на 

съмнителното ФЛ. 
 
В т. 18 се попълва формата за установяване на самоличността на 

съмнителното лице в следните хипотези: 
а) на български гражданин – посочва се л. карта (л.п., серия), 

номер на л. карта (л.п.), дата на издаване и институция, която издава документа 
за самоличност; 

б) на временно пребиваващ чужденец – посочва се номера на 
документа издаден на лицето, датата на издаване на същия и срокът на 
валидност; 

в) на чужденец – посочва се № на личен паспорт (дата на 
издаване и на валидност на паспорта на лицето) и държавата, която издава 
паспорта, както и друга налична информация за лицето и неговата 
идентификация (адрес); 

 
В т. 19 се посочва телефонен номер на лицето (мобилен или 

стационарен). 
 
В т. 20 се посочва адрес на електронната поща на лицето (e-mail). 
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В т. 21 се посочват взаимоотношенията на докладваното лице с 
докладващото лице по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП или отношение на 
докладваното лице към операцията. В тази точка следва да се отбележи една 
или няколко от следните възможности: 

а) клиент; 
б) титуляр по насрещна сметка; 
в) пълномощник; 
г) преносител; 
д) други (посочете); 
 
В т. 22 докладващото лице по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП дава 

характеристика, мнение или становище за докладваното съмнително лице. Тук 
се посочват всички обстоятелства около съмнителното физическо лице, които 
може пряко да не се отнасят до съмнителната сделка/операция, но които да 
характеризират лицето (поведение, образователен или социален статус и 
други). 

В тази част може да бъдат докладвани едно или няколко лица. 
 
Част ІІІ (Информация за съмнителното юридическо лице) 
Тази част се попълва само в случай, че съмнението е насочено 

към дейността на юридическо лице, или юридическо лице е страна по 
съмнителните сделки/операции. В случай, че следва да бъде попълвана тази 
част, информация се вписва във всички полета, за които има данни. 

 
В т. 26 се посочва пълното наименование на съмнителното 

юридическо лице. 
 
В т. 27 се посочва ЕИК на дружеството. 
 
В т. 28 се посочва седалище и адрес на управление, както следва 

– (държава), населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап. 
 
В т. 29 се дават данни за съдебната регистрация на юридическото 

лице – номер на фирмено дело, дата на регистрация и Окръжен съд където е 
извършена регистрацията. 

 



 14/22 

В т. 30 се дават данни за данъчната регистрация – номер, дата на 
регистрация, ТДД където е извършена регистрацията, данъчно поделение, 
регистрация по ЗДДС. 

 
В т. 31 се дават данни за наличието на чуждестранно участие в 

капитала на съмнителното юридическо лице – посочва се името на 
чуждестранното лице и идентификационни данни за същото (дата на раждане, 
№ на личен паспорт и дата на издаване, гражданство и адрес за физическите 
лица) и (регистрационен номер, дата на регистрация, седалище и адрес на 
управление за юридическите лица). 

 
В т. 32 се дават данни за взаимоотношения на съмнителното 

юридическо лице с докладващата организация или отношение към операцията 
– посочва дали съмнителното юридическо лице е клиент, търговски контрагент 
или са налични друг вид взаимоотношения между лицата, като се уточнява и 
тяхното естество. 

 
В т. 33 се дават данни за имената и идентификационните данни 

(ЕГН/ЛНЧ/№ на паспорт/дата на раждане) на физическите лица, които 
представляват съмнителното юридическо лице. 

 
В т. 34 се дават данни за имената и идентификационните данни 

(ЕГН/ЛНЧ/№ на паспорт/дата на раждане) на физическите лица, които са 
пълномощници на съмнителното юридическо лице. За всяка позиция да се 
добави номер и дата на пълномощно, номер на нотариус, заверил 
пълномощното. 

 
В т. 35 се дава характеристика, мнение, становище за съмнително 

лице. Тук се посочват всички обстоятелства около съмнителното юридическо 
лице или физическите лица, които са свързани с него. Това са обстоятелства, 
които може пряко да не се отнасят до съмнителната сделка/операция, но които 
да характеризират лицето. 

 
 
 
Част ІV (Информация за съмнителната операция). 
Тази част се попълва задължително като се предоставят всички 

налични данни. 
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В т. 36 се посочва датата или обхватът от дати на съмнителна(и) 
операция(и) – в случай, че се докладва единична съмнителна операция/сделка 
се посочва датата на извършване на същата. В случай, че се докладват 
множество съмнителни сделки/операции се посочва периода на тяхното 
извършване. 

 
В т. 37 се посочва обща сума, въведена в съмнителна(и) 

операция(и) – тук се дава сумата на съмнителната/(ите) сделка(и)/операция(и), 
както във валутата, в която е извършена, така и нейната равностойност в евро. 

 
В т. 38 се отбелязва видът на операцията, като се избира измежду 

следните възможности:  
а) паричен превод – вътрешен; 
б) паричен превод – международен; 
в) депозит; 
г) внасяне на пари в брой; 
д) теглене на пари в брой; 
е) покупко-продажба на валута; 
ж) фиктивна банкова гаранция; 
з) участие в приватизационна сделка; 
и) покупко-продажба на недвижим имот; 
й) дарение; 
к) изплащане на застрахователно обезщетение; 
л) неправомерно ползване на данъчен кредит; 
м) износ със завишени митнически стойности; 
н) други /посочва се/ 
  
В т. 39 се посочва дали е уведомена вече някоя правоприлагаща 

институция по телефона, в писмена форма или по друг начин. Избира се 
измежду следните институции: 

а) ГД БОП – МВР; 
б) ГД КП – МВР; 
в) ДАНС (структурно звено в ДАНС, различно от САД 

„Финансово разузнаване”); 
г) Прокуратурата; 
д) други /в случай на уведомяване на друга институция се 

посочва коя е тя/; 
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Част V (Факти по случая и специфични обстоятелства, 
даващи повод за съмнение за изпиране на пари). 

Тази част е задължителна за попълване, като в нея се дава 
описание на съмнителната/(ите) сделка(и)/операция(и) или клиент(и). Това 
описание следва да включва данни за съмнителната/(ите) 
сделка(и)/операция(и) или клиент(и) – период и място на извършване, страни и 
естество на сделката/операцията. Обстоятелства, които обуславят 
възникването на съмнение и други аналитични данни, които според 
задълженото лице по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП следва да бъдат включени и биха 
подпомогнали при отработването на случая. Тези аналитични данни са от 
изключителна важност поради обстоятелството, че задълженото лице, което 
докладва има най-цялостен и задълбочен поглед по отношение на 
извършваните съмнителни сделки/операции или клиенти. 

Изготвените аналитични материали следва да бъдат подходящо 
синтезирани, като да обхващат само и единствено извършените съмнителни 
действия или описание на съмнителните клиенти. 

Тук могат да се посочат и критериите за съмнителност от 
приетите вътрешни правила от докладващото лице, на които отговаря 
конкретната/ите сделка(а)/операция(и) или клиент(и). 

      
В т. 40 се описват приложените към доклада служебно заверени 

копия от документи, съгласно чл. 13 от ППЗМИП. 
 

Част VІ (Информация за длъжностното лице, изготвило 
доклада). 

Попълването на тази част също е задължително. 
 
В т. 41 се посочват ЕГН, име, презиме, фамилия на докладващия 

по реда на чл. 6, ал. 3 от ЗМИП. 
В т. 42 се посочва датата на изготвяне на доклада за съмнителна 

операция. 
 
В т. 43 се посочва длъжността на лицето изготвило доклада за 

съмнителна операция. 
 
В т. 44 се посочва телефон за връзка с длъжностното лице 

изготвило доклада за съмнителна операция. 
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В т. 45 длъжностното лице, което е изготвило доклада за 
съмнителна операция удостоверява същото със свой подпис. 

 
Всяка страница от доклада за съмнителна операция се номерира и 

подписва от длъжностното лице, което е изготвило същия. 
В края на доклада за съмнителна операция се посочва броят на 

екземплярите, в които същият е изготвен и адресатите на тези екземпляри, като 
задължително един от тях е за САД „Финансово разузнаване” на ДАНС. 

 
Забележка: Част ІІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на 

съмнителните физически лица. 
Забележка: Част ІIІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на 

съмнителните юридически лица. 
Забележка: При наличие на повече суми, въведени в 

съмнителна(и) операция(и) от предоставените полета в  
Част IV, т.37, към документа се прикрепя списък със сходен 

формат. 
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 по ЗМИП 
ДОКЛАД  ЗА  СЪМНИТЕЛНА  

ОПЕРАЦИЯ  по ЗМФТ 

Информацията, съдържаща се в този 
документ не подлежи на разгласяване и е 
защитена съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗМИП. 

1. Изх. № / дата:                    /   /   /      ( дд / мм / гггг ) 
а  първоначален доклад   

б  продължение към вече подаден доклад Изх. №                    
Дата:     /    /      
 дд  мм  гггг  

2. Отбележете         
съответната клетка: 

в  предполагаема връзка с вече подаден доклад Изх. №                    
Дата:     /    /      
 дд  мм  гггг  

Част  I Информация за докладващото лице по чл. 3 ал. 2 от ЗМИП 

3. Пълно юридическо наименование / трите имена на физическо лице  4. Идентификационен  №   
                  

5. Наименование на клона, където се осъществява операцията  6. БУЛСТАТ / ЕГН  
                      

7. Адрес, където се осъществява операцията (адрес на клона): 8. Клон – банков код: 
                  

Част  II Информация за съмнително физическо лице № по ред:    
9. Собствено име: 10. Бащино име: 11. Фамилно име: 
   

12. ЕГН/ЕНЧ: 13. Гражданство: 14. Дата на раждане: 15.Пол (М/Ж): 

                     
    /    /       

дд  мм  гггг  
М

 
/ 

Ж
  

16. Адрес – (държава,) населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.: 
 

17. Професия / Упражнявана дейност 
 

18. Форма на установяване на самоличността на съмнителното лице: 

а) на български гражданин – л. карта (л.п., серия     ), №                          , изд. на                          г. от МВР -  

б) на временно пребиваващ чужденец  -  №                          , дата                                                   г., валидност  

в) на чужденец: личен паспорт №                                           , изд. в държава                                                           

и др. информация: 

19. Тел. номер (вкл. кода за района ): 20. Адрес на ел. поща (E-mail): 
(      )  

21. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията (подчертайте вярното): 

а)  клиент     б)  титуляр по насрещна сметка       в)  пълномощник      г)  приносител      д)  други (посочете): 

22. Характеристика, мнение, становище за докладваното съмнително лице  
 

Подпис на длъжностното лице: стр.1 от общ брой стр. ........ 
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Част  ІІІ Информация  за  съмнително  юридическо  лице № по ред:   

 
26. Пълно юридическо наименование: 27. БУЛСТАТ: 
                      

28. Седалище и адрес на управление – (държава), населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.: 
 

29. Съдебна регистрация: 30. Данъчна регистрация: 

ф.д.№            Дата:     /    /      

       дд  мм  гггг 
 

Окръжен съд:        

Номер по 
НДР:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     Дата:    /    /      
             дд  мм  гггг 

ТДД:       ДП, ДБ:              

    
Регистрация по ЗДДС:                           

31. Данни за чуждестранно участие в капитала:  
  

32. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията: 
клиент/ други (посочете):  
 
 
33. Имена и ЕГН/ЕНЧ на представляващите организацията: 

1                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

 
 
 
 

 
 
 
 

2                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

3                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

34. Имена и ЕГН/ЕНЧ на пълномощници. За всяка позиция да се добави номер и дата на пълномощно, номер на нотариус, заверил 
пълномощното: 

1                   
 име 

 
презиме 

 

фамилия 

 

 ЕГН/ЕНЧ                                /    /             
  

 No / Дата на 
пълномощно  

/ 

дд  мм  гггг  

No на 
нотариус  

  
 
 
 
 
 
 

2                   
 име 

 
презиме 

 

фамилия 

 

 ЕГН/ЕНЧ                                /    /             
  

 No / Дата на 
пълномощно  

/ 

дд  мм  гггг  

No на 
нотариус  

3                   
 име 

 
презиме 

 

фамилия 

 

 ЕГН/ЕНЧ                                /    /             
  

 No / Дата на 
пълномощно  

/ 

дд  мм  гггг  

No на 
нотариус  

35. Характеристика, мнение, становище за съмнително лице  
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Подпис на длъжностното лице: 
 стр. .... от общ брой стр. ........ 

Част  IV Информация  за  съмнителна  операция  № по ред:   
 

36. Дата или обхват от дати на съмнителна(и) операция(и): 37. Обща сума, въведена в съмнителна(и) операция(и).  

No Сума Валута Равностойност в EUR 

1.          

2.          

от дата: 
 

   /    /      
дд  мм  гггг  

до дата: 
 

   /    /      
дд  мм  гггг  

3.          

38. Вид на операцията (подчертайте вярното): 

а)  паричен превод – вътрешен;             е)  покупко-продажба на валута; к)  изплащане на застрахователно обезщетение; 

б)  паричен превод – международен;     ж)  фиктивна банкова гаранция;                   л)  неправомерно ползване на данъчен кредит; 

в)  депозит;                                                з)  участие в приватизационна сделка;      м)  износ със завишени митнически стойности ; 

г)   внасяне на пари в брой;                     и)  покупко-продажба на недвижим имот; н)  други / посочете/ 

д)  теглене на пари в брой; й)  дарение;  

39. Уведомена ли е вече някоя правоприлагаща институция по телефона, в писмена форма или по друг начин? 
 Подчертайте: 
а)  ГД ”БОП”; в)  ДАНС; д)  други(посочете);  
б)  ГД “ КП”; г)  Прокуратура;  

Част  V 
Факти по случая и специфични обстоятелства, даващи повод за съмнение за 
изпиране на пари 

 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
 
Подпис на длъжностното лице: стр. ... от общ брой стр. ... 
40. Опис на приложените към доклада служебно заверени копия от документи, съгласно чл. 13 от ППЗМИП 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
Част  VI Информация за длъжностното лице, изготвило доклада 

41. ЕГН, име, презиме, фамилия на докладващия по реда на чл. 6, ал. 3 от ЗМИП: 42. Дата на изготвяне на доклада: 

ЕГН:                         /    /    
дд  мм  гггг  

43. Длъжност: 44. Телефон: 45. Подпис на длъжностното лице: 

 (      )  
Забележка: Част ІІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните физически лица. 
Забележка: Част ІIІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните юридически лица. 
Забележка: При наличие на повече суми, въведени в съмнителна(и) операция(и) от предоставените полета в  
Част IV, т.37, към документа се прикрепя списък със сходен формат. 
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         Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи на разгласяване и е защитена 
съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗМИП. 

изготвено в  …  екземпляра 
екз.№1 за .... 
екз.№2 за САД”ФР” - ДАНС                                                          .. от общ брой стр. ... 

 


