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I. Въведение: рамка и цел на настоящия документ

С изготвянето на трите работни документа, посветени съответно на организираната 
престъпност, корупцията и изпирането на пари, приключва предварителната фаза на 
подготовката на междинния и окончателния доклад на комисията.

С настоящия документ, който се основава на ценния принос от проведените от 
комисията обществени консултации и проучвателни мисии, докладчикът възнамерява 
да представи темата за изпирането на пари, да анализира разпространението му в 
държавите членки и в Европейския съюз, както и да проучи законодателните решения, 
които са най-подходящи за предотвратяването и борбата с това явление. 

II. Изпирането на пари: определение, често използвани техники и инструменти за 
борба с него

Въпреки липсата на единодушие сред експертите, логично е да се предположи, че 
изпирането на пари включва всички онези операции, насочени към прикриването на 
незаконния произход на средства и към създаването на привидна легитимност, която 
да улесни последващото им реинвестиране в законната икономика. Всъщност това 
явление често притежава невъзможни за наблюдение характеристики, което, от една 
страна, се дължи на трудността за количествено определяне на финансовите потоци, 
които, поради собствения си незаконен характер, остават до голяма степен скрити, а от 
друга страна, се дължи на увеличаването на сложността и непрозрачността на 
техниките за изпиране на пари.

Още през 1996 г. Международният валутен фонд считаше, че потокът на изпраните 
пари в световен мащаб е между 2 % и 5 % от тогавашния световен БВП1. Съвсем 
наскоро, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) изчисли, че ако 

                                               
1 Данните са налични и в World Bank-International Monetary Fund, Reference Guide to Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (2006), на разположение на електронен адрес 
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-
1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf.  
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глобалните приходи от престъпни дейности представляват около 3,6 % от световния 
БВП (т.е. около 2,1 трилиона щатски долара през 2009 г.), то потокът на мръсни пари в 
света днес е около 2,7 % от световния БВП (или около 1,6 трилиона щатски долара през 
2009 г.)2. Става въпрос за обезпокоителни данни, ако се замислим, че това се равнява на 
същото количество ресурси, от които биват лишавани икономическото развитие и 
благосъстоянието на гражданите3.

Изпирането е свързано с типичните за организираната престъпност дейности (трафик 
на наркотици, оръжие, хора, контрабанда, изнудване и др.), но често се поставя в 
непосредствена близост с корупцията, измамата и укриването на данъци. 

Операциите по изпиране обикновено се разделят на три фази: 1) позициониране 
(placement) във финансовата система на средства (обикновено в брой), произтичащи от 
незаконни дейности; 2) укриване (layering) на незаконния произход на средствата чрез 
най-различни методи; 3) интеграция (integration) на средствата, които, пречистени от 
всякаква връзка с предишните престъпни дейности, са реинвестирани в нормалната 
икономическа верига. 

В приложението към настоящия документ са представени някои от основните техники 
за изпиране. Най-модерните от тях използват предимно банки и други финансови 
институции (застрахователни дружества, услуги, свързани с обмяна на валута и 
прехвърляне на пари, финансови посредници, и др.), често чрез използването на 
ползите, произтичащи от инвестиции в данъчни убежища и/или в страни, които се 
характеризират с непробиваема банкова тайна.

Особено сложни са по-специално онези техники за изпиране, които използват 
възможностите, предлагани от международните финансови пазари, където стойностите 
на ежедневно осъществяваните транзакции са толкова високи, че операциите за 
изпиране — въпреки че се повтарят по няколко пъти на ден и на различни пазари —
могат спокойно да останат незабелязани4. 

В действителност, както е възможно изпирането на незаконни средства, също така е 

                                               
2 Данните са налични в UNODC, Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other 
transnational organized crimes -— Research report (2011), на разположение на електронен адрес 
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf. Освен това 
напомняме за съвместното проучване на Европейската комисия и Евростат, което обаче представлява 
само първоначален и частичен анализ и е съсредоточено по-скоро върху показатели като брой доклади за 
съмнителни операции или брой присъди: Money laundering in Europe -— Report of work carried out by 
Eurostat and DG Home Affairs (2010), на разположение на електронен адрес 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF.
3 По време на изслушването от 23 януари 2013 г., комисар Algirdas Šemeta разкри, че данъчните измами и
укриването на данъци в Европа възлизат на около един трилион евро, в резултат на което европейският 
гражданин е лишен всяка година от около 2000 евро. Тези изгубени приходи могат да бъдат използвани 
за насърчаване на икономическия растеж и социалното благоденствие. 
4 Смята се, че потоците на международните финансови пазари са около 10 трилиона долара на ден. Все 
пак трябва д а  се отбележи, че позиционирането на средства на финансовите пазари по-често 
представлява междина или крайна фаза на изпирането на пари, тъй като упълномощените посредници, с 
изключение на случаите на евентуално съучастие, трудно биха приели големи суми пари в брой (чието 
укриване обаче е основната цел на лицата, имащи незаконни приходи).
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възможно да се разчита на сътрудничеството (съзнателно или несъзнателно) на банки, 
застрахователни дружества, финансови посредници и различни други професионални 
категории. Поради това, от една страна, е необходимо да се предотврати престъпните 
организации, които си служат със сами по себе си законни икономически механизми, 
да преследват свои собствени незаконни цели; от друга страна, е необходимо да се води 
борба с различните форми на съучастие от страна на „белите якички“, които 
подпомагат дейностите по изпирането. 

Професионалистите от съответните сектори следва да бъдат строго задължени да 
изпълняват стриктно надлежните проверки по отношение на клиентите, но също така и 
по отношение на своите служители и на всички онези страни, с които имат делови 
взаимоотношения (доставчици, контрагенти и др.), за да може да бъде ограничен 
рискът от престъпна инфилтрация5. Според едно проучване, чието изготвяне беше 
възложено от Европейската комисия6, броят на докладванията, подадени в повечето 
случаи от нефинансови юридически лица в европейските страни, е много нисък. 
Поради това докладчикът препоръчва засилване на механизмите за докладване на 
съмнителни операции, включително чрез въвеждането на етични кодекси и/или кодекси 
за саморегулиране за съответните професии7. 

Докладчикът също така счита, че е настъпило време за размисъл относно използването 
на нови методи за плащане (предплатени карти, кредитни или дебитни карти, онлайн 
банкиране и др.), което има за цел да намали риска от злоупотреби, свързани с техните 
характеристики на виртуалност и анонимност и, наравно с това, относно 
ограничаването на парите в брой и другите платежни инструменти на приносителя, 
които затрудняват проследяването на операциите.

По-специално биха могли да се ограничат възможностите и функциите на 
предплатените карти (чрез механизми за проверка на самоличността на собствениците 
и свързване на картата с банкова сметка, налагане на ограничения за съдържаните в тях 
суми, честотата на операциите и броя на притежаваните карти). В същото време новите 
технологии на плащане биха могли да се използват именно за борба с изпирането на 
пари8. Следователно трябва да се насърчава използването на кредитни или дебитни 
карти именно до степен, до която те отговарят на изискването да се противодейства на 
анонимността чрез необходимата връзка с дадена банкова сметка.

В тематичния си доклад за връзката между изпирането на пари, банковото дело и 
финансите, колегата Borghezio припомня, че правилата, които се прилагат в много 

                                               
5 Това е добре познатото правило на „трите K“: Know your customers, Know your suppliers и Know your 
employees. 
6 Deloitte, Final Study on the Application of the Anti- Money Laundering Directive, 2010 г.
7 Важността на темата не е непозната на Европейската комисия, която в доклада си от 11 април 2012 г.
относно прилагането на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (COM(2012) 168 окончателен) отделя 
специално внимание на докладването на съмнителни операции от адвокати и други членове на 
юридическите професии. 
8 Специалната група за финансови действия (FATF) също е изразила подобно становище (вж. по-долу, в 
следващия раздел) в доклада си Money Laundering Using New Payment Methods от октомври 2010 г., а и 
още преди него в своите годишни доклади от 1997—1998 г. и 1998—1999 г. 
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игрални зали, позволяват изключително лесно и анонимно да се получат плащания в 
чисти пари, след като за машините са били използвани незаконни средства. Това е 
възможност за изпиране на пари, която важи, при това в тревожна степен, също и за 
хазарта онлайн9, поради което би било желателно въвеждането на хармонизирана 
регулаторна рамка на европейско равнище по отношение на хазарта и съответните 
лицензи и контрол.

Колегата Borghezio също така разглежда въпроса за проследяването на паричните 
средства в брой, по-специално по отношение на незаконната практика на 
„физическото“ трансгранично пренасяне на парични суми от куриери. По принцип 
високите стандарти за прозрачност — както при финансовите пазари така и в банковия 
сектор — и увеличаването на докладването на съмнителни операции са предпоставка за 
ефективна защита на стабилността на икономическите и финансовите системи.

Също така следва да се настоява за инкриминирането на т. нар. изпиране на собствени 
пари, т.е. изпиране, което се осъществява от самия извършител на престъпленията, 
осигурили дохода за изпиране. Това всъщност често се разглежда като ненаказуем post 
factum, защото изпълнява чисто спомагателна функция към основното престъпление, 
което позволява придобиването на печалба10. В действителност това изглежда не 
съответства на реалната динамика на организираната престъпност, за която всяка 
дейност — от набирането на сътрудници до изпирането на печалбите от престъпления 
— винаги е целяла утвърждаването на лично влияние и реализирането на печалба. 
Следва също така да може да се санкционира всяка криминална проява11. 

Често операциите по изпирането на пари включват участие на трета страна, от или към 
данъчните убежища12. В тези случаи се налагат мерки за осигуряване на минимални 
стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане и най-вече спрямо 
системите с данъчни облекчения, по-специално чрез съвместни инициативи на 
държавите членки в областта на техните отношения с трети страни, които 
представляват данъчни убежища13.
                                               
9 Вж. приложение I.  
10 Съществува подход, според който, ако изпирането на пари и първоначалното престъпление са 
извършени от едно и също лице, се приема, че не е налице втора простъпка, а това е по-скоро 
продължение на предишната.  
11 Следва да  се отбележи, че някои международни инструменти (които като цяло са предмет на 
следващия раздел), въпреки че налагат задължението за инкриминиране на постъпките, свързани с 
изпирането на пари, позволяват на отделните национални законодателства да изключват възможността за 
повдигане на обвинение за изпиране на пари спрямо лицата, които са извършители на първоначалното 
престъпление (вж. например членове 9, алинея 2, буква б) от Варшавската конвенция и член 6, алинея 2, 
буква д) от Конвенцията от Палермо). От своя страна, дори и само с цел докладване на съмнителни 
операции и други мерки, вдъхновени от т.нар. надлежна проверка, законодателството на Европейския 
съюз (по-подробно разгледано в раздел IV) включва определение за изпирането на пари, което 
предвижда и изпирането на собствени пари. 
12 Укриването на данъци и изпирането на пари, въпреки че са част от различни престъпни деяния, често 
са обединени от факта, че техниките и каналите, използвани за укриване на доходи, са подобни, ако не и 
идентични с тези, които се използват при изпирането на пари за прикриване на незаконния произход на 
капиталите. Освен това много законодателства считат укриването на данъци като първоначално 
престъпление за изпирането на пари.
13 Европейската комисия също наскоро обърна внимание на темата в съобщението си до Европейския 
парламент и до Съвета — План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и 
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Колегата Tavares, в тематичния си доклад за връзката между изпирането на пари, 
данъчните убежища и укриването на данъци, отразява как политиките срещу 
изпирането на пари и борбата с данъчната престъпност могат съвместно да допринесат 
за ограничаването на посочените по-горе криминални явления, какъвто е случаят с 
контрола над прехвърлянето на имущество към данъчните убежища, които операции 
могат да бъдат счетени за първоначално престъпление за изпирането на пари.

Колегата предлага създаването на обща рамка за противодействие на престъпления 
като данъчни измами, финансови престъпления, организирана престъпност и изпиране 
на пари, за които — въпреки че имат различно естество и правни аспекти — биха могли 
да се ползват общи средства за разследване и полицейски операции, подкрепени 
съответно от международни споразумения с трети страни.

Накрая, сред възможните средства за противодействие си заслужава да се спомене 
неотдавнашното развитие относно създаването на банков съюз, по-специално чрез 
възлагането на Европейската централна банка на конкретни задачи относно 
пруденциалния надзор над по-важните кредитни институции в държавите членки. 
Докладчикът счита, че новата система трябва да бъде засилена, за да се постигнат 
целите на банковия и финансовия надзор, както и на борбата срещу изпирането на 
пари14. 

ІІІ. Международната правна рамка

Първото законодателно действие на международно равнище е Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи 
и психотропни вещества, приета във Виена на 20 декември 1988 г. Това е първият 
международен инструмент, който предлага определение за изпирането на пари (по-
специално за приходите от трафика на наркотици, вж. член 3, параграф 1, буква б) от 
Конвенцията), което ще служи за основа за следващите регулаторни развития. 
Конвенцията е ратифицирана от всички държави членки и от Европейския съюз като 
цяло. 

Следващата Конвенция на Организацията на обединените нации срещу 
                                                                                                                                                  
укриването на данъци (COM(2012) 722). По-конкретно Комисията препоръчва на държавите членки 
мерки като евентуално включване на несъответстващите юрисдикции в „черен списък“, предоговаряне, 
спиране или прекратяване на конвенциите за двойното данъчно облагане и командироване на експерти, 
за да съдействат на данъчните власти на трети страни, които се задължават да спазват минималните 
стандарти за добро управление, но се нуждаят от техническа помощ. 
14 Добре е да  се припомни, че към първоначалното предложение на Европейската комисия (вж. 
COM(2012) 511 окончателен) с доклада на колегата Thyssen беше добавено съображение 22а („ЕЦБ 
координира действията си напълно с националните компетентни органи, с цел гарантиране на високо 
равнище на защита на потребителите и борбата срещу изпирането на пари“). Въпреки това в текста, 
който Съветът одобри окончателно (вж. документ 17812/12, приет на 12 декември 2012 г.), беше 
предпочетено да се запази първоначалният подход на предложението, според който „Надзорните задачи, 
които не са възложени на ЕЦБ, следва да останат в правомощията на националните органи. Това следва 
да включва по-специално [...] предотвратяването на използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма“. (съображение 22). 
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транснационалната организирана престъпност (т.нар. Конвенция от Палермо, приета на 
15 ноември 2000 г.) и протоколите към нея въвеждат задължение за инкриминиране на 
изпирането на пари, което вече не включва само трафика на наркотици, но обхваща и 
няколко други случая (член 6). Към днешна дата Конвенцията е ратифицирана от 
всички държави членки (с изключение на Чешката република) и от Европейския съюз 
като цяло. 

Съветът на Европа, който вече беше изразил становище по темата с Препоръка № R 
(80) 10, приета на 27 юни 1980 г., насърчава сключването на Конвенция относно 
изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, която е 
открита за подписване в Страсбург на 8 ноември 1990 г.  и в която се разширява 
определението за изпиране на пари, съдържащо се в Конвенцията на ООН от 1988 г., за 
да се включат повече нарушения и по този начин да се подготви пътят на 
горепосочената Конвенция от Палермо. Конвенцията от Страсбург е ратифицирана от 
всички държави — членки на Европейския съюз.

Следващата Конвенция относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация 
на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, открита за подписване във 
Варшава на 16 май 2005 г., допълнително разшири и актуализира Страсбургската 
конвенция, с цел да бъде засегнато не само финансирането на тероризма чрез 
изпирането на пари, но също така и чрез законни дейности. Конвенцията счита достъпа 
до информация относно финансовите ресурси на престъпните организации, 
включително на терористичните групи, за изключително важен инструмент за борба с 
тях. Конвенцията е ратифицирана от всички държави — членки на Европейския съюз.

Също така в рамките на Съвета на Европа следва да се спомене механизмът за 
независимо наблюдение, представен от Комитета на експертите за оценка на мерките за 
борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL). Това е 
структура за постоянен анализ, която има за задача да гарантира, че държавите —
страни по конвенцията, предприемат ефективни мерки за борба с изпирането на пари и 
с финансирането на тероризма, както и че спазват приложимите международни 
стандарти. Членове на MONEYVAL са следните държави — членки на Европейския 
съюз (който участва в него чрез наблюдатели от Европейската комисия и от Съвета): 
България, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Чешката република, 
Румъния, Словакия, Словения и Унгария. 

Международната рамка се характеризира преди всичко от Препоръките на Специалната 
група за финансови действия (Groupe d'action financière — GAFI или Financial Action 
Task Force — FATF), междуправителствена организация, създадена през 1989 г .  в 
Париж в рамките на Г-7, която понастоящем е съставена от 36 членове. Четиридесетте 
препоръки на FATF, публикувани през 1990 г., впоследствие актуализирани на няколко 
пъти (последно през февруари 2012 г.) и разширени по отношение на борбата срещу 
финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение 
чрез девет Специални препоръки, приети през 2001 г.  и 2004 г., нямат обвързващ 
характер. Въпреки това те може би са най-добрият опит да се осигури координиран и 
ефективен отговор на някои криминални явления. Освен Европейската комисия, към 
FATF са се присъединили Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, 
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Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, 
Испания и Швеция. Също така статут на наблюдатели притежават Европейската 
централна банка, Европол и Евроюст. Съветът на Европа, представляван от 
MONEYVAL, е асоцииран член. 

IV. Инструменти за борба с изпирането на пари в сила на европейско равнище

Първата решителна стъпка се изразява в Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 
1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, 
която свързва изпирането на пари главно с приходите от престъпления от областта на 
наркотиците.

Със следващата Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
декември 2001 г .  за изменение на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно 
превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари, 
преди всичко се разшири материалният ѝ обхват (чрез включване на агенти на 
недвижими имоти, нотариуси, други юристи на свободна практика и казина) и също 
така се разшири концепцията за изпиране на пари, която спира да се отнася само за 
приходите от трафика на наркотици. 

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари 
и финансирането на тероризъм, приета въз основа на препоръките на FATF, 
допълнително разшири обхвата на задължените лица и въведе понятието „политически 
уязвимо лице“. Разработена е по-специално концепцията за „подход, основан на 
анализа на риска“, така че задълженията за надлежна проверка на клиента да бъдат 
разглеждани по засилен или опростен начин в съответствие с предвидимия риск от 
изпиране на пари. Също така бе формализирано изискване за държавите членки за 
установяване на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) като централен национален 
орган, отговорен за получаването, анализа и разпространението на информация 
относно потенциалното изпиране на пари или финансирането на тероризъм15. Третата 
директива не работи самостоятелно, а представлява част от пакет от законодателни 
мерки, насочени към предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм16.
                                               
15 В действителност създаването на ЗФР произтича още от прилагането на първоначалните препоръки 
№ 15 и № 32 на FATF и попада в обхвата на някои международни инструменти, като Конвенцията от 
Палермо (член 7, буква б) и Варшавската конвенция (член 12). В рамките на Европейския съюз 
сътрудничеството с тях вече е предвидено от Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. 
относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване 
на държавите членки. От своя страна, Стокхолмската програма 2010—2014 г. призовава Комисията и 
държавите членки „да развият в по-голяма степен обмена на информация между звената за финансово 
разузнаване“ (ЗФР) в борбата срещу корупцията и икономическата престъпност. Накрая, следва да 
споменем съществуващата т.нар. ,,Група Егмонт“ — неформална мрежа на ЗФР в около 120 държави, 
която представлява важна платформа за сътрудничество и обмен на информация в световен мащаб. 
16 Това са по-специално Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 
ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, Регламент (ЕО) 
№ 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в 
брой, които се внасят и изнасят от Общността, Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 
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При създаването на законите следва да бъде засилено международното 
сътрудничество между отделните ЗФР чрез хармонизиране на правомощията на 
разположение на национално равнище, по-специално чрез разрешение за достъп до 
информация, получена от лицата, които са задължени да я предоставят, чрез 
премахване на евентуални филтри в предаването на информация, както и чрез 
предоставяне на молба за сътрудничество от страна на ЗФР към друга държава членка 
на приоритет, еквивалентен на този за докладването на подозрителна операция, 
осъществена на национално равнище. 

Единното определение на престъплението „изпиране на пари“ ще предостави 
предимство за засилване на борбата с явлението и за улесняване на сътрудничеството в 
случаите на трансгранични операции. Всъщност член 83 от ДФЕС предвижда, че 
Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, могат да установят минимални 
правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на особено 
тежката престъпност с трансгранично измерение (т. нар. европрестъпления), като 
включва в тях именно изпирането на пари. Това ще бъде взето под внимание при 
определянето на ролята и отговорностите на бъдещата Европейска прокуратура17. 

V. Опит на национално равнище

Ако решим да споменем някои от разнообразните решения, приети в държавите 
членки18, можем например да припомним, че ролята на звеното за финансово 
разузнаване (ЗФР) понякога се определя от административните органи (напр.: Белгия, 
Франция, Гърция), често заедно с банковите надзорни функции (напр.: Италия), 
понякога от специализираните структури на полицията (напр.: Австрия, Германия, 
Нидерландия, Обединеното кралство, Словакия), понякога от органи, принадлежащи 
към съдебните власти (напр.: Латвия, Люксембург, Португалия) и най-накрая от 
субекти със смесен характер (напр.: Испания, Кипър). 

В Обединеното кралство Financial Services Authority (FSA) (Органът по финансовите 
услуги) изпълнява функции в областта на предотвратяването на финансови 
престъпления и по-специално в областта на одобряването на имената на лицата, 
призовани да изпълняват особено деликатни корпоративни функции (т. нар. controlled 
functions), сред които се намира и докладването за евентуални операции по изпиране на 

                                                                                                                                                  
2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства и 
Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно 
признаване на решения за конфискация.
17 В член 86, в параграф 4 се уточнява, че Европейският съвет с единодушие, след одобрение от 
Европейския парламент и след консултация с Комисията, може да приеме решение за разширяване на 
правомощията, предоставени на Европейската прокуратура по отношение на борбата срещу тежката 
престъпност с трансгранично измерение, т.е. включително срещу изпирането на пари.
18 Представената тук информация е взаимствана до голяма степен от Световната банка, Preventing Money 
Laundering and Terrorism Financing. A Practical Guide for Bank Supervisors (2009), на разположение на 
електронен адрес: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2638/488950PUB0mone101Official0Use0Only1.
pdf?sequence=1
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пари19. 

В Италия компютърната програма GIANOS (генератор на индекси за аномалия при 
съмнителни операции), която е разработена в областта на междубанковата асоциация 
през 1995 г., има за цел по-лесното идентифициране на подозрителните операции.20 От 
своя страна, италианското ЗФР разполага с особено актуална статистическа функция, 
която позволява да се установят тенденциите и потенциалните рискове за изпиране на 
пари, както и отделни случаи, които изискват проверки на място. 

Във Франция банките са длъжни да представят ежегодно на Autorité de contrôle 
prudentiel (Органа за пруденциален надзор) отговори на специални въпросници, които 
се анализират, за да установи дали съществуват нарушения във вътрешните банкови 
механизми за предотвратяване, които могат да бъдат последвани от искания за 
разяснения или в най-сериозните случаи — за реални проверки. 
Докато в някои законодателства (напр.: Франция, Швеция) съществува един единствен 
орган, отговарящ за банковия надзор и за налагането на санкции за неспазване на 
правилата за борба с изпирането на пари, в други (напр.: Италия, Португалия) 
наказателните правомощия на органите за банков надзор са ограничени до пропуски в 
организацията и вътрешния контрол, а налагането на административни наказания за 
нарушаване на изискванията за докладване е по-скоро правомощие на компетентното 
министерство. 

В Нидерландия компетентните административни органи, отговарящи за борбата с 
изпирането на пари, се срещат редовно с органите на съдебната власт и полицията, 
специализирани в борбата срещу финансовата престъпност (под формата на тристранно 
сътрудничество, наречено Tripartite Overleg), за да се установят най-ефективните 
конкретни методи за санкциониране на разглежданото нарушение, тъй като 
нидерландската система се основава на принципа, че едно и също престъпление не 
може да бъде санкционирано едновременно с наказателна и административна мярка21. 

В случай на изпиране на собствени пари, в някои граждански законодателства (напр.: 
Австрия, Дания, Германия, Италия) това не се наказва, тъй като дейността по 
изпирането на пари се счита за просто продължение на първоначалното престъпление и 
за съдържаща се в него, а в други (напр.: Белгия, Франция, Гърция, Португалия, 
Испания) то се наказва, какъвто е случаят на държавите с обичайно право, като се 
счита, че имуществото, засегнато от престъплението „изпиране на пари“ —
идентифицирано в интегритета на правната финансово-икономическа система —
винаги се различава от имуществото, засегнато от първоначалното престъпление, и че 
поради тази причина едното и другото поведение следва да имат отделна и независима 
                                               
19 Одобряването на въпросните лица се основава на проучване на техните характеристики като честност, 
почтеност, репутация, компетентност, способности и лична платежоспособност, като към 31 март 2012 г. 
FSA е одобрил общо 156 164 души: http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/annual/ar11-12/app7.pdf   
20 Смята се, че GIANOS анализира месечно 30 милиона операции, отнасящи се до 3,5 милиона клиенти, и 
че повечето от докладите за подозрителни операции водят началото си именно от така извършените 
разкрития.
21 Друг важен канал за сътрудничество между всички органи, участващи в борбата срещу финансовата 
престъпност е Financieel Expertise Centrum, който от 1997 г. насам насърчава обмена на информация и 
осъществяването на съвместни проекти за гарантиране на интегритета на финансовия сектор.
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наказателна стойност22. 

VI. Заключителни препоръки 

В заключение докладчикът счита, че една ефективна борба срещу изпирането на пари 
трябва да се ръководи от следните критерии:

а. създаване на последователна и хомогенна законодателна рамка във всички 
държави членки, която да включва:
 общо определение на престъплението „изпиране на пари“;
 инкриминиране на нарушението „изпиране на собствени пари“ и 

предвиждане на еднакви условия за прилагане; 
 предвиждане, за единия и за другия случай, на пропорционален и 

възпиращ размер на наказанието;
 ратифициране от всички държави членки на основните инструменти на 

международното сътрудничество и борбата срещу изпирането на пари;
б. стандартизиране на критериите за статистическо установяване на проявите на 

изпиране на пари, както и на критериите за измерване на ефективността на 
средствата за противодействие; 

в. хармонизиране на ролята и отговорностите на звената за финансово 
разузнаване на държавите членки и засилване на механизмите за 
сътрудничество между тях;

г. насърчаване на използването на електронни средства за плащане, за да се 
осигури възможност за проследяване на операциите и връзката им с банкова 
сметка, която да може да бъде отнесена до физическо лице; същевременно 
свеждане до минимум на използването на парични средства в брой и други 
платежни инструменти на приносител;

д. въвеждане на мерки за предотвратяване на анонимността в онлайн хазарта, 
които да дадат възможност за идентифициране на сървърите, на които се 
намира, и разработване на информационни системи, които позволяват пълно 
проследяване на движението на парите в брой, осъществено чрез онлайн и 
офлайн игрите;

е. точно преценяване на рисковете от нови банкови и финансови продукти, в 
случай че позволяват анонимност или работа от разстояние;

ж. засилване на ролята на търговските камари по отношение на 
предотвратяването, информацията и противодействието на рисковете, 
свързани с изпирането на пари в света на бизнеса; 

                                               
22 Като пример могат да се посочат разпоредбите на член 505, параграф 2 от Наказателния кодекс на 
Белгия, член 324-1 от Наказателния кодекс на Франция, член 301 от Наказателния кодекс на Испания, 
член 368 от Наказателния кодекс на Португалия и раздели 327—340 от Proceeds of Crime Act (Закона за 
приходите от престъпна дейност) от 2002 г. Налице са обаче съществени различия в критериите за 
определяне на първоначалните престъпления: Например в някои случаи (Португалия, Гърция) се 
предпочита съставянето на списък с първоначални престъпления и, наред с него, и с остатъчна функция, 
да бъдат посочени всички други престъпления, наказуеми с минималния и максималния размер на 
наказанията, предвидени от закона; в други (Белгия, Франция, Обединеното кралство) за първоначално 
престъпление се счита всяко престъпление, което може да донесе печалба за своя извършител (т. нар. ,,all 
crime“ подход). 
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з. осигуряване на пълното спазване на изискванията за борба с изпирането на 
пари от страна на професионалистите, чрез насърчаване на механизмите за 
докладване на съмнителни операции и кодексите за поведение, свързани с 
професионалните организации и секторните асоциации;

и. предвиждане на задължения за надлежна проверка на клиентите (customer due 
diligence) от стана на банки, застрахователни дружества и финансови 
институции, за да се осигури наличието на информация относно 
действителните собственици (т.нар. beneficial ownership), също и чрез 
инициативи, насочени към насърчаване на взаимосвързаността между 
търговските регистри в различните държави членки;

й. разработване на ефективна регулаторна рамка, която взема под внимание 
взаимодействието между разпоредбите за борба с изпирането на пари и тези, 
свързани със защитата и обработването на лични данни23, както и връзката с 
измамите с фалшива самоличност;

к. засилване на ролята на надзора на европейско равнище чрез Европейския 
банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския 
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с оглед на 
ефективен Европейски банков съюз;

л. насърчаване на минималните стандарти за добро управление в областта на 
данъчното облагане, по-специално чрез съвместни инициативи на държавите 
членки, свързани с техните взаимоотношения с трети страни с характер на 
данъчни убежища, и това, наред с други неща, с цел улесняване на достъпа до 
информация за собствеността на подставени дружества, които имат седалище 
там;

м. насърчаване на обучението на полицейските органи, което да позволи по-
добро познаване на новите форми на изпиране на пари и новите технологии за 
финансовите транзакции, по-специално чрез участието на Европол, CEPOL и 
ENISA, както и пълноценно използване на финансовите инструменти, като 
например Фондът за вътрешна сигурност за полицейско сътрудничество или 
програмата „Херкулес IIІ“;

н. също така насърчаване на обучението на магистрати за борба с изпирането на 
пари, както и на юристи като цяло, чрез укрепване, наред с други неща, на 
ролята и правомощията на Европейската мрежа за съдебно обучение 
(European Judicial Training Network — EJTN).

                                               
23 През юни 2011 г. работната група, създадена на основание член 29 от Директива 95/46/ЕО, относно 
защитата на личните данни вече беше изразила становище относно: Opinion 14/2011 on data protection 
issues related to the prevention of money laundering and terroris t  financing, 01008/2011/EN, WP 186, 
13 юни 2011 г.,
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

НЯКОИ ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Техника: Бележка
Закупуване на злато и 
скъпоценни камъни

Често тези стоки се изнасят в други страни, за да бъдат препродадени законно. 
Декларативните задължения, свързани с техния износ, могат да бъдат заобиколени 
чрез разделяне на количествата под необходимия минимален праг.

Фалшив процес Дадени са две дружества с престъпен характер, едното завежда дело срещу другото 
въз основа на предполагаемо нарушение на договор, което е придружено от молба за 
обезщетение. Независимо дали ще се стигне до осъдителна присъда, или ще бъде 
постигнато споразумение между страните, дружеството ответник дава съгласието си 
с исканията на ищеца. Прехвърлянето на средствата под формата на обезщетение 
следователно ще притежава привидна легитимност. 

Фалшиви печалби от 
хазарт

Тази техника може да се реализира чрез простото преобразуване на пари в брой в 
жетони за казино и последващото им повторно превръщане в пари в брой, след като 
се изиграе малко или нищо (и често всички загуби са скромни или са възстановени 
със знанието на крупиетата). Разпространението на онлайн казината увеличава 
възможността за изпиране на пари и намалява риска от разкриване, не само поради 
нематериалната същност на тези казина и техниките за прикриване на обслужващите 
ги сървъри, но също така и поради екрана, предлаган от виртуалните сметки, в които 
трябва да се депозират средствата, с които да се играе (т.нар. poker account).

Фалшиви продажби на 
търг

Заинтересованите страни решават да продадат на търг произведение на изкуството с 
трудно определим произход, но не и без преди това да са прехвърлили сумата, която 
трябва да бъде изпрана на подставено лице, което да закупи въпросния предмет 
срещу договорената сума. Първоначално незаконните средства се изпират в резултат 
на продажбата.

Фалшиви фактури Издаването на фактури за фиктивни услуги или за по-малка от обявената стойност 
позволява на дадено предприятие да оправдае наличните суми в банковите си 
сметки, което им предоставя подновена легитимност. 

Сгради Перачите закупуват официално недвижим имот за сума, по-малка от неговата реална 
стойност; разликата се изплаща в брой и веднага се пристъпва към нова продажба на 
същия имот, като по този начин се реализира фиктивна капиталова печалба, която 
узаконява приходите им. 

Hawala От арабски „промяна“ или „трансфер“ и от хинди „доверие“ представлява 
неофициални парични преводи, характерни за някои общности. Заинтересованото 
лице предоставя на посредник сума, която да бъде прехвърлена на бенефициент, 
който живее другаде, обикновено в чужбина. След това посредникът се обръща към 
свой колега в града на местоназначение с молба да предостави въпросната сума на 
получателя и се ангажира да изплати дължимото впоследствие. Тъй като между тези 
посредници, както и между тях и съответните клиенти не се търгуват ценни книжа, 
нито квитанции, сделките се основават главно на доверие. 

Loanback или заем срещу 
полица

Заинтересованото лице изтегля заем от банка в определен размер, като в същото 
време го гарантира със сума от същия размер, предоставена от друга банка, която 
обикновено се намира в офшорна зона. След неуспешното връщане на изтеглената 
сума втората банка плаща гаранцията на първата, като по този начин се постига 
прехвърляне на привидно законни средства.   

Документален кредит Характерна за международната търговия, тази практика има за цел да намали риска, 
свързан с неизпълнение или забавяне в изпълнението на задълженията на страните. 
Продавачът може да разчита на факта, че ако спази всички условия на кредита, ще 
му бъде платено от банка, и в същото време купувачът е сигурен, че банката ще 
заплати само при представяне на документи, които показват, че доставката е 
извършена в съответствие с договорените начин и срок. Тъй като банките са 
задължени да проверяват съответствието на документите за доставка с условията на 
договора, но не и това дали тези документи отговарят на действителната доставка, 
документалният кредит е подходящ за злоупотреби от страна на престъпните 
организации, които по този начин могат да прехвърлят парични суми чрез 
симулиране на доставка на стоки. 

Изпиране на пари „по Заинтересованото лице учредява фиктивно дружество със седалище в друга държава 
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домовете“ или чрез 
куриер

и открива банкова сметка на името на това дружество. Банката (която задължително 
е съучастник) изпраща един от своите клиенти (също задължително съучастник) при 
заинтересованото лице, за да възстанови парите за изпиране. Веднага щом куриерът 
получи сумата, той уведомява банката, която на свой ред прехвърля по сметката на 
фиктивното дружество еквивалентна сума, от която е извадена комисионната на 
куриера. 

Депозит в кредитна 
институция и последващо 
изтегляне

Често, за да се отклони вниманието от прекалено големи суми, това се осъществява 
чрез раздробяване на депозитните средства на вноски с незначителен размер (т.нар. 
smurfing).

Привидни търговски 
дейности

С цел „предварително изпиране“ на незаконни средства вноските в банката се 
извършват чрез подставени дружества или търговки дейности (т. нар. front 
companies), пряко или косвено свързани с престъпна организация и разполагащи с 
пари в брой поради дейността си (ресторанти, кина, супермаркети, игрални зали и 
др.): по този начин законните и незаконните приходи се смесват и става почти 
невъзможно да се определи произходът на депозираните суми. 

Метод на Jurado Постъпленията от незаконен трафик се изпират чрез многократни депозити по 
сметки, притежавани от различни подставени лица в различни държави, и 
впоследствие се прехвърлят към държавата по местоназначение за финансиране на 
привидно законни дейности като строителни фирми и аптеки чрез процес на 
„пречистване“ на мръсни пари.

Китайски кутии Дадена престъпна организация създава същински лабиринт от дружества майки, 
дъщерни дружества и инвестиционни дружества, всяко от които е установено в 
различна държава и следователно е обект на различни данъчни режими, при които 
често липсва реална стопанска цел, освен — косвено — именно изпирането на пари с 
незаконен произход. 

Stellage Stellage е борсов договор, съгласно който купувачът, след заплащане на сума под 
формата на премия, си запазва правото да реши дали да продаде (т.нар. опция put —
опция за продажба) или да купи (т. нар. опция call — опция за покупка) за 
определена цена и на определена дата определен брой ценни книжа. Договорът за
stellage от своя страна се прехвърля срещу заплащане. Дори и ако към датата на 
падеж операцията приключи с лека загуба за лицето, което изпира пари, сумата, 
получена като продажна цена за договора за stellage, ще бъде платена официално от 
оператора на пазара за опции и следователно ще се загуби всякаква връзка с 
престъпни дейности в основата на инвестицията. 

Операции „отиване и 
връщане“

Две подставени лица, свързани с една и съща престъпна организация и клиенти на 
един и същ финансов посредник, но установени в различни държави, отправят от 
една страна поръчка за покупка и продажба на определен пазар, а от друга, поръчка 
за покупка и продажба на същия пазар, но в обратен ред. Посредникът ще 
разпредели съответните печалби и загуби, като по този начин ще се постигне 
прехвърляне на привидно законни средства. В действителност загубата на едната 
страна съответства на печалбата на другата и, тъй като и двете принадлежат към 
една и съща организация, крайният резултат от узаконяването на въпросните суми е 
гарантиран. 

Суап (Swap) в кръгова 
последователност

Това е деривативен финансов инструмент, който се състои в периодичен обмен на 
парични потоци между два контрагента. Предмет на този договор може да бъде 
обменът на лихвени проценти (interest rate swap — лихвен суап) или на валута 
(currency swap — валутен суап). Суап операциите с повтарящ се или кръгов характер 
(нека се замислим за размяна между А и Б, след това между Б и В и накрая между В 
и А), които имат окончателното салдо равно на нула, могат лесно да прикрият 
престъпния произход на всеки капитал.

Пълно или частично 
предсрочно оттегляне от 
договор за застраховка 
„живот“

Много законодателства предоставят на застрахованото лице правото да прекрати 
договора си за застраховка, което може да се упражни в рамките на определен 
период от подписването му и по принцип без да се дължи неустойка и без да се 
посочва причина за това (за Европейския съюз, вж. член 6 от Директива 2002/65/ЕО). 
Застрахователни договори могат да се сключват чрез заплащане на еднократна 
премия по банков превод и от чужбина, като и тези договори могат да се развалят в 
рамките на определения срок, с произтичащо право на възстановяване на платената 
сума. Тъй като тази сума формално произтича от застраховка, тя лесно прикрива 
своя незаконен произход. 
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Сключване на облигация 
с отложено 
капитализиране

Това са облигационни продукти, поименни или на приносител, които не предвиждат 
периодично изплащане на лихвите, а тяхното реинвестиране, като по този начин 
същите се капитализират. Тези продукти, под формата на облигации, издадени от 
застрахователно дружество и възстановими на приносител, представляват една често 
използвана и малко рискована техника за прехвърляне на средства.  

Неправомерно 
получаване на 
обезщетение по договор 
за застраховка срещу 
кражба или щета

Незаконните средства са инвестирани предварително в закупуването на превозни 
средства или друго имущество, които впоследствие са застраховани срещу кражба 
или щета. Това е последвано от фалшиво съобщение за застрахователно събитие, с 
цел получаване на обезщетение, което позволява възстановяването на първоначално 
инвестираната сума, което произхожда от застрахователно дружество и притежава 
привидна легитимност. 


