
 
 

 

Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (AHK) 
Frederic Joliot-Curie Str. 25 A, BG-1113 Sofia 
Tel.: (00359 2) 8163010 / Fax: (00359 2) 8163019 
E-Mail: Info@ahk.bg; Webseite: https://bulgarien.ahk.de 

Германо-Българска индустриално-търговска камара 
ул. „Фредерик Жолио-Кюри” 25 А, 1113 София 
Teл.: (00359 2) 8163010 / Факс: (00359 2) 8163019 
Имейл: Info@ahk.bg; Уебсайт: https://bulgarien.ahk.de 

 

ИЗПИРАНЕ НА „МРЪСНИ ПАРИ“ 
 

Семинарна програма 

 

Дати на провеждане: 15.05.2019 г. (сряда) и 17.05.2019 г. (петък) 

 

09.00 – 10.30 часа  Модул 1 

 Понятието и източници на „мръсни пари“. Процес на изпиране на пари: пласмент, 

напластяване, интеграция. 

10.30 – 11.00 часа  Кафе пауза 

11.00 – 12.30 часа  Модул 2 

 Методи и механизми за изпиране на „мръсни пари“: Смърфинг; Средства във 

финансови институции, ценни книжа и пътнически чекове; Смесване на законни и 

незаконни средства; Хазарт и контрабанда на пари; Канали за трансфер на пари 

(„Хавала“ и „Фей-Чиен“); Кухи фирми и офшорни финансови зони; Автофинансирани 

заеми и неистински документи; Обмяна на валута и черен пазар на валута; Влагане 

в бизнес дейности; Купуване на недвижими имоти и луксозни стоки с „интегрирани 

пари“. 

12.30 – 13.30 часа  Обяд 

13.30 – 15.00 часа  Модул 3 

 Финансови индикатори, свързани с изпирането на „мръсни пари“. Необичайни 

позиции във финансовите отчети. Непрозрачна структура на собствеността. 

Необичайни заеми и квази собствен капитал. Необичайни сделки по продажби, лихви, 

парични наличности. 

15.00 – 15.30 часа  Кафе пауза 

15.30 – 16.30 часа  Модул 4 

 Новото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, 

в сила от 31.03.2018 г. Мерки за превенция на използването на финансовата система 

за целите на изпирането на пари: Комплексна проверка на клиентите; Събиране и 

изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП; 

Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и 

информация; Оценка на риска от изпиране на пари; Разкриване на информация 

относно съмнителни операции, сделки и клиенти; Разкриване на друга информация 

за целите на ЗМИП. Вътрешни правила по ЗМИП. Срокове за приемане и 

представяне на Вътрешни правила по ЗМИП. Групови политики по ЗМИП. Минимално 

съдържание на вътрешните правила по ЗМИП. Докладване на съмнителни сделки и 

операции. 


