
ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 
С ЧЛ.4.Т.1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 
(ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 
НА ДАННИ)

ИЗПЪДИ
/I

Дата 22.

Вътрешни правила
на „МБАЛ-Силистра” АД град Силистра 

за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 
финансирането на тероризма

I. Общи положения
Чл. 1. (Г) Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 101 
от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Чл.2.С настоящите Вътрешни ^равила се установяват условията и редът за 
събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация, свързана с 
дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на 
тероризма, определят се точни критерии за разпознаване на съмнителни сделки 
или участници по процедури за възлагане на обществени поръчки (по-долу в 
текста „клиенти") на “МБАЛ-Силистра” АД, оценката на риска по чл, 98, ал. 4 
от ЗМИП и се регламентират действията и отговорностите на служителите на 
„МБАЛ-Силистра” АД град Силистра

П.Понятие за изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм
Чл.З. „Изпиране на пари" по смисъла на тези правила и в съответствие със 

законово определените в Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) 
хипотези, е:
а) преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна 

дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит 
незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което 
участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните 
последици от своето деяние
б) укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, 
разположението, движението или правата по отношение на имущество, 
придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;



в) придобиването, владението, държането или използването на имущество със 
знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или 
от акт на участие в такава дейност;
г) участието в което и да е от действията по предходните букви, сдружаването 

с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, 
както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова 
действие или неговото прикриване

д) Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито 
имуществото по т.2.1, е извършена в друга държава членка на Европейския 
съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република 
България
Чл.4. „Финансиране на тероризъм" по смисъла на тези правила и в 

съответствие със законово определената в Закона за мерките срещу 
финансиране на тероризма (ЗМФТ) дефиниция е: "Финансиране на тероризъм" 
е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или 
събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически 
ресурси, и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат 
използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за 
извършване на тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване 
на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане 
или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с 
цел участие в 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, 
кражба с цел набавяне на средства за 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.

III. Мерки срещу изпирането на пари
Чл. 5. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите 
на изпирането на пари са:
1. комплексна проверка на клиентите;
2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по 
реда на този закон;
3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, 
данни и информация;
4. оценка на риска от изпиране на пари;
5. разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти;
6. разкриване на друга информация за целите на този закон;
7. контрол върху дейността на задължените субекти;



8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и 
обмен на информация и взаимодействие между дирекция "Финансово 
разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", звената за 
финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с 
компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

IV. Мерки срещу финансиране на тероризма
Чл.6. При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на 
средства с престъпен произход “МБАЛ-Силистра” АД е длъжена да уведоми 
незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 
"Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като 
забави нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно 
нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. Уведомяват се и 
компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за 
Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност".

V. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ
Чл. 7. Комплексната проверка на клиентите включва следните мерки:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз
основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и 
независими източници;
2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи 
действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава 
достатъчно основание на търговеца да приеме за установен действителния 
собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на 
структурата на собственост и контрол на клиента;
3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите 
взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с 
клиента, в предвидените в закона случаи;
4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;
5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка 
на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези 
взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на 
събраната при прилагане на мерките по т. 1 - 4 информация за клиента и/или за 
неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните 
документи, данни и информация.
Чл. 8. (1) Мерките за комплексна проверка на клиента задължително се 
прилагат при:
1. установяване на делови взаимоотношения
2. извършване сключване на случайна сделка на стойност, равна или
надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната

з



равностойност в друга валута, независимо дали сделката е осъществена чрез 
една операция, или чрез няколко свързани операции;
3. сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата 
равностойност на 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато 
плащането се извършва в брой, независимо дали сделката е осъществена чрез 
една операция, или чрез няколко свързани операции;
(2) Мерките за комплексна проверка се прилагат при всеки случай на съмнение 

за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход 
независимо от стойността на сделката, рисковия профил на клиента, условията 
за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, 
предвидени в този закон или в правилника за прилагането му.
(3) При извършване на комплексната оценка се вземат предвид и рисковите 
фактори, установени в чл. 16-20 от ППЗМИП.
(4) В случаите, при които не могат да се изпълнят изискванията за комплексна 
проверка по чл. 10, т. 1 -  4 от ЗМИП, и настоящите правила, следва да се 
откаже извършването на операцията или сделката или установяването на 
делови взаимоотношения.
(5) Мерките за комплексна проверка на клиентите по чл. 10, т. 1 и 2 от ЗМИП се 
прилагат преди установяването на делови взаимоотношения

УГ.Идентифициране на клиенти, критерии

Чл. 9. Идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията се 
извършват чрез използване на документи, данни или информация от надежден 
и независим източник.
Чл. 10. (1) Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез 
представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от 
него.
(2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за 
самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на 
клиента;
4. всяко гражданство, което лицето притежава;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е 
достатъчен).
(3) При встъпване в делови взаимоотношения се събират и данни за 
професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето 
в деловите взаимоотношения чрез използване на документи, данни или 
информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или 
по друг подходящ начин.
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(4) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички 
данни, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други 
официални документи за самоличност или други официални лични документи, 
чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и 
снемане на копие от тях.
(5) При липса на друга възможност събирането на данните може да се извърши 
и чрез представянето на други официални документи или документи от 
надежден и независим източник.
(6) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото 
на идентификация физическо лице, идентифицирането може да се извърши и 
чрез представяне на копие на официален документ за самоличност
(7) Физическите лица - еднолични търговци, представят освен документите по 
тази точка и документите по чл. 11 от настоящите правила;
Чл. 11.(1) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания 
се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на 
официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и 
заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг 
документ, необходим за установяване на данните по настоящия член.
(2) В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен 
търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано 
юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява 
чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен 
регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите 
действия по идентифицирането. Когато данните, необходими за 
идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите 
на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър 
обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат 
документирани, събирането им се извършва по реда на ЗМИП и правилника за 
прилагане на закона.
(3) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания 
здължително се установят структурата на собственост, управление и контрол на 
клиента -  юридическо лице или друго правно образувание.
(4) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се 
събират данни за:
1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;
3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите 
взаимоотношения или на случайната операция, или сделка;
7. срока на съществуване;
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8. контролните органи, органите на управление и представителство;
9. вида и състава на колективния орган на управление;
10. основното място на търговска дейност.
(5) Когато в документите не се съдържат данните по ал.З и 4, събирането им се 
извършва чрез представяне на други официални документи.
6) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или 
регистриране, клиентите, встъпващи в делови взаимоотношения или 
извършващи сделки или операции заверено копие от съответната лицензия, 
разрешение или удостоверение за регистрация.
(7) По отношение на законните представители на клиент -  юридическо лице
или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, 
които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент -  
юридическо лице или друго правно образувание, се прилага чл. 10 от 
настоящите Правила.
(8) При съмнение, че лицето, което извършва сделка, не действа от свое име и 
за своя сметка, се предприемат едно или повече от изброените действия за 
установяване на потенциална свързаност с трети лица и идентифициране на 
тези трети лица:
1. извършва се преглед на събраните в хода на комплексната проверка 
документи, данни и информация за клиента и неговия действителен 
собственик;
2. изискват се допълнителни документи;
5. извършват се справки в публично достъпни местни и чуждестранни 
официални търговски, дружествени и други регистри;
3. извършват се справки в публично достъпни източници на информация;
4. обменя се информация в рамките на групата;
5. изисква се потвърждение на идентификацията от друго лице по чл. 4 от 
ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в 
друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
6. предприемат се други мерки, които се считат като подходящи.

VII. Проверка на идентификационни данни
Чл. 12. (1) Проверката на събраните идентификационни данни се извършва 
чрез използването на един или повече от следните способи:
1. изискване на допълнителни документи;
2. потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 4 от ЗМИП или от 
лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава 
членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
3. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и 
чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за 
публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за 
самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни,
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събрани при идентификацията;
4. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни 
официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри;
5. използване на технически средства за проверка на истинността на 
представените документи;
6. установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да 
се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в кредитна институция 
от Република България, от друга държава членка или от банка от трета държава 
по чл. 27 от ЗМИП;
7. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията 
документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни -  
при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови 
взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването 
в такива отношения;
8. друг способ, който дава основание да се приеме идентифицирането на 
клиента за надеждно извършено.
(2) При установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна 
операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или 
електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента се 
извършва проверка на събраните идентификационни данни чрез използване на 
два или повече от способите, посочени по-горе.
(3) Предприетите действия се документират, като в документите за 
извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и 
информация относно датата и часа на извършване на предприетите действия, 
както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.

VIII. Идентифициране на действителните 
собственици и проверка на тяхната идентификация
Чл. 13. (1) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен 
собственик на клиент -  юридическо лице или друго правно образувание, се 
извършва чрез събирането на:
1. справка от съответния регистър и документите по чл. 64 от ЗМИП:
2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМИП, както и други 
документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и 
видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП. както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена 
информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;
3. декларация от законния представител или от пълномощника на
юридическото лице.
(2) За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент -  
юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните по чл. 53, 
ал. 2 от ЗМИП.
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(4) В зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от 
установяването на клиентските отношения и/или от извършването на сделки 
или операции с такъв вид клиент, се предприемат действия за проверка на 
идентификацията на физическите лица, които са действителни собственици на 
клиент — юридическо лице или друго правно образувание. 
Чл. 14. (1) Задължително се установят дали клиентът действа от свое име и за 
своя сметка, или от името и/или за сметка на трето лице. Когато сделката се 
извършва чрез представител, се изискват доказателства за представителната 
власт и идентифицикация на представителя и представлявания.
(2) Когато сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице без 
упълномощаване, се извършва идентифициране и проверка на 
идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е 
извършена сделката, и лицето, извършило сделката.
(3) При съмнение, че лицето, което извършва сделка, не действа от свое име и 
за своя сметка, се предприемат подходящи мерки за събиране на информация за 
идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза 
реално се извършва операцията или сделката.

ГХ.Изясняване на произхода на средствата
Чл. 15. (1) При съмнение за произхода на средствата се изисква от клиента да 
декларира произхода на средствата, като подаде писмена декларация от 
клиента или от неговия законен представител или пълномощник.

X. Съхраняване на информация
Чл. 16. Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и правилника за 
прилагането му документи, данни и информация се съхраняват за срок от 5 
години. За съхраняването на информацията се прилагат правилата на глава 
трета от ЗМИП.

XI. Разкриване на информация при съмнение за 
изпиране на пари

Чл. 17. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие 
на средства с престъпен произход се уведомя незабавно дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди 
извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване 
в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи 
съответния вид дейност. В уведомлението се посочва максималния срок, в 
който операцията или сделката може да се отложат. За разкриване на 
информацията се прилагат правилата на глава четвърта от ЗМИП.
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ХИ.КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ, 
ОПЕРАЦИИ И КЛИЕНТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ФИНАНСИРАНЕ НА 
ТЕРОРИЗЪМ

т.19. (1)3а съмнителни сделки, и клиенти се считат:
а) клиент, който участва в няколко разнообразни процедури за възлагане на 
обществени поръчки с разностранен характер и предмет, особено чрез 
посредници или като подизпълнител;
б) клиент, който откаже да подпише декларация за произход на средствата, с 
които участва в процедура за възлагане на обществена поръчка;
в) клиент, чиято корпоративна структура е ненужно усложнена, така че да се 
затрудни установяването на физическите лица, действителни собственици на 
юридическото лице, и да откаже да удостовери кои са физическите лица, 
негови действителни собственици;
г) обявецата цена от клиент за възлагане на обществена поръчка е необичайно 
висока или ниска, съобразно пазарните стойности за същата дейност или 
същите стоки;
д) клиент (участник в процедура по обществена поръчка или изпълнител по 
вече сключен договор), който показва нежелание да даде пълна информация 
или представя документи, чиято автентичност поражда съмнение при 
извършване на сделката
е) изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на стоки или 
оборудване, който застрахова предмета на поръчката в полза на „МБАЛ- 
Силистра” АД срещу погиване за рисковете „пожар" и/ или „кражба", и преди 
да е изпълнил поръчката, изцяло или частично, изпълнителят обяви, че 
застрахователното събитие е настъпило и стоката е погинала, но не може да 
представи документи доказващи реалния внос и съществуване на 
застрахованите стоки или оборудване;
ж) изпълнител по договор за обществена поръчка който представя документи за 
извършени от него, поради непредвидени обстоятелства, несъразмерни 
допълнителни разходи за транспорт, строителство, опаковки и т.н . и въз основа 
на тях претендира възлагането на допълнителна поръчка;
з) клиент, който предлага като обезпечение за участие в обществена поръчка, 
гаранция от офшорна банка;
и) клиент, новосъздадено дружество, който оферира извършването на дейности, 
за стойност значителна надвишаваща разполагаемия от него ресурс
(2) Съмнителни операции или сделки при дарения на „МБАЛ-Силистра” АД са 
налице когато:

2.1 Характерът на дарението не съответства на целите на лечебното 
заведение.

2.2. Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае 
или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;
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2.3. Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което 
са възможни закононарушения и злоупотреби;

2.4. Дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на 
изискванията за автоматично докладване на касовите операции (няколко 
последователни дарения в брой, чийто размер е малко под прага на 
докладване);

2.5L Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с 
дейността на дарителя (например, ако вида на стопанската дейност не 
предполага да се получават големи постъпления в брой);

2.6|. Дарения от страни, смятани за високорискови („данъчни убежища”, 
офшорни юрисдикции или страни подкрепящи тероризма);

2.7; Анонимни дарения;
2.8. представяне на документи, чиято автентичност поражда съмнения, 

или представяне на документи с противоречиво съдържание.

XIII. ОЦЕНКА НА РИСКА

Чл. 20. (1) За изготвяне на оценка на риска се отчитат най-малко следните 
категорци рискови фактори, свързани със:
1. клиента и действителния собственик на клиента (когато е приложимо);
2. държавата или географската зона, в която е установен клиентът или неговият 
действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен 
собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с 
която е свързан по друг начин;
3. предлаганите продукти и услуги, както и с вида на извършваните сделки или 
операции;
4. механизмите за доставка, използвани за продуктите, услугите, сделките и 
операциите по т. 3.
(2) При идентифицирането и оценката на рисковете се взема предвид 
информация, която се съдържа във:
а) извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от 
изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
б) оценките на риска по чл. 95 и 98 от ЗМИИ;
в) оценките на риска по чл. 100 от ЗМИП, ако е приложимо;
г) информацията, събрана в хода на комплексната проверка на клиента, както и:
д) насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския 
съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), 
международни организации с компетентност в сферата на превенцията и 
предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
е) насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с 
компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма;
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ж) друга достъпна информация при задължително отчитане надеждността на 
източника й.
(4) При изготвянето на оценките на риска се съобразяват видът на лицето по 
чл. 4 от ЗМИП и обемът на извършваната от него дейност.
(5) Оценка на риска се изготвя чрез използване на критерии за оценка на риска, 
изготвели и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност".

XIV. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 21 \ Изпълнителният директор или упълномощен от него служител 
периодично провежда обучение на определени от него служители относно 
техните задължения и отговорности във връзка с мерките за предотвратяване на 
изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителните 
операции.
Чл. 22. ( 1) Изпълнителният директор е длъжен да запознае всички служители 
със Закрна за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу 
финансиране на тероризъм ,Правилника за Закона за мерките срещу изпирането 
на пари, и настоящите правила.
(2). Задълженията по предходната алинея следва да се прилага и по отношение 
на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези 
правила.

XV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Изпълнението на задълженията по тези правила и контрола по тяхното 
спазване се възлага на Изпълнителният директор на „МБАЛ-Силистра” АД или 
на изрично овластен от него служител
Чл.24. 3^ неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на 
ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и всички други съответно приложими нормативни 
разпоредби.
Чл.25.Изменения и допълнения на Вътрешните правила се извършват по реда 
на тяхното приемане.

Настоящите Правила на МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, приети на 
основанир чл. 101, ал. 1 от ЗМИП от Съвета на директорите) на 22.04.2019 
година.


