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Резюме: Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономи-

чески агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (била-
терално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения фи-
нансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в 
причинени щети и увреда на финансовите интереси в обществен аспект. Важен компо-
нент в укрепването на финансовата сигурност са регулациите. В тях водещи са законо-
дателните мерки, процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки 
срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е финансовата 
сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите процедури за противодействие на 
прането на пари. Целта на изследването е да представи в проблемно-критичен ракурс 
проблема за укрепването на финансовата сигурност чрез международно договорени 
мерки и процедури срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Водещата хи-
потеза е обвързана с твърдението, че банковата система е основа в изграждането на меж-
дународно договорена институционална преграда срещу прането на пари и финансира-
нето на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството на до-
макинствата, фирмите и населението. В резултат от изследването са обобщени и кри-
тично анализирани основни техники за инструменти за поведенческо и документално 
провеждане на борба с прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма. 
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Abstract: Financial security has its dimension both at the level of economic agents 

(households, companies and government), internationally (bilaterally and multilaterally) and 
globally. In each of the cited dimensions, financial security has its monetary, resp. currency 
expression, which is measured in the damage caused and damage to financial interests in the 
public aspect. Regulations are an important component in strengthening financial security. 
Leading in them are the legislative measures, procedures and practices for combating money 
laundering and the measures against terrorist financing. The subject of this article is the finan-
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cial security, and its subject is the company and banking procedures for combating money laun-
dering. The aim of the study is to present in a problem-critical perspective the problem of 
strengthening financial security through internationally agreed measures and procedures against 
money laundering and terrorist financing. The leading hypothesis is related to the statement that 
the banking system is the basis for building an internationally agreed institutional barrier against 
money laundering and terrorist financing in order to protect the public interest and preserve the 
wealth of households, companies and the population. As a result of the research, the main tech-
niques and tools for behavioural and documentary anti-money laundering and measures against 
terrorist financing have been summarized and critically analyzed. 

Key words: Financial security, money laundering.  
JEL: G21, G28, H26. 
 

 

Въведение  
 

Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономи-
чески агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен 
план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цити-
раните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно 

изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите 
интереси в обществен аспект. Важен компонент в укрепването на финансо-
вата сигурност са регулациите. В тях водещи са законодателните мерки, 
процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки 
срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е 
финансовата сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите проце-
дури за противодействие на прането на пари. Прането на пари е глобален 
феномен ,засягащ както развитите, така също и развиващите се държави и 
вчастност фирмите и банковите институции в тях. Основното средство, ко-
ето се използва от престъпниците при осъществяването на пране на пари, е 
чрез финансовата система. Целта на изследването е да представи в проб-
лемно-критичен ракурс проблема за укрепването на финансовата сигурност 
чрез международно договорени мерки и процедури срещу прането на пари 
и финансирането на тероризма. Водещата хипотеза е обвързана с твърдени-
ето, че банковата система е основа в изграждането на международно дого-
ворена институционална преграда срещу прането на пари и финансирането 
на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството 
на домакинствата, фирмите и населението. В изследването се поставят след-
ните основни задачи: Първо. Изясняване на теоретико-приложната база за 
провеждане на изследвания по проблема за финансовата сигурност и пра-
нето на пари; Второ. Критичен анализ на основни научни изследвания по 
проблема за прането на пари и финансовата сигурност; Трето. Очертаване 
на международната рамка за сътрудничество в мерките за борба с прането 
на пари и особената роля на банките за постигане на ефективни резултати; 
Четвърто. Обосновка на противодействието срещу фирмени практики при 
изпирането на пари като регулаторен подход и парадигма. 
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1. Постановка на проблема за финансовата сигурност и прането  
     на пари 

  

Прането на пари е сериозно престъпление, което застрашава дове-
рието в институциите и организациите в глобален мащаб, като засегнати 
от това са банковите институции и фирмите, които са пряко изложени на 
този риск. Като примери за нанесените щети от прането на пари можем да 
посочим заплащането от страна на глобална банка на сумата от 1.9 трлн. 
долара на правителството на САЩ за извършване пране на пари на стой-
ност повече от 6 млрд. долара чрез осъществяване на 55 милиона транзак-
ции, обхващащи милиони потребители в световен мащаб (Palshikar & 
Apte, 2014). Можем да кажем, че прането на пари е дейност, която го-
дишно носи милиарди долари приходи на тези, които осъществяват тази 
незаконна дейност, и нанася дълготрайни щети върху засегнатите инсти-
туции и организации.   
 Финансовите институции и организации се използват за осъществя-
ването на такъв вид престъпления, а сред основните предизвикателства 
пред тях са спазването на регулациите и изискванията, поддържането на 
финансова сигурност, запазването на репутацията им и избягването на 
възникването на съдебни дела срещу тях. В научната литература могат да 
бъдат намерени различни дефиниции за понятието „пране на пари“. Една 
от тях е, че това са вид дейности, с цел да се даде възможност за използ-
ването на незаконно придобити „мръсни“ пари за законни цели, като съ-
щевременно с това се укрива истинският източник на паричните средства 
от държавните органи (Palshikar & Apte, 2014). Според Азиатската банка 
за развитие (Asian Development Bank) прането на пари означава дейност, 
при която т.нар. „мръсни пари“ и други активи се превръщат в „чисти 
пари“  или активи и нямат очевидни връзки с престъпния си произход 
(Asian Development Bank , 2017, p. 3). Според друго определение за „пране 
на пари“ това са действия, които целят да трансформират средствата, по-
лучени от престъпна дейност и укриването на данъци в легализирана 
форма (Türkössy, 2014).  
 Тези пари в повечето случаи се придобиват от незаконни дейности, 
сред които трафик на наркотици, нелегална търговия с оръжия, хазарт, ко-
рупция и подкупване на физически лица с цел облага, пиратство, фалшифи-
циране на валутни средства и други организирани престъпления. Възниква-
нето на този вид престъпления може да бъде и от законно придобити доходи, 
които се използват след това за укриване на данъци. Тази дейност представ-
лява сериозна заплаха за икономиките и бизнесите в глобален мащаб, сред 
които фирмите и банките. 
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2. Преглед на научните изследвания по проблема за прането на  
     пари и финансовата сигурност 
 

 Научната литература в областта на финансовата сигурност и по-точно 
в  сферата на прането на пари основно се класифицира в шест области: 
правна рамка и нейната ефективност за борба срещу изпирането на пари;  
ефектът от прането на пари върху икономиката и отделните икономически 
сфери; ролята и значението на отделните участници в този процес; размерът 

на прането на пари; поява на нови възможности за пране на пари и разкри-
ване на практиките в областта на прането на пари (Milind, Adrian, & Kuldeep, 
2020). Повечето проучвания и изследвания в тази област се фокусират върху 
разкриването на основните практики при прането на пари чрез използването 
на иновативни технологии, банкови транзакции основно в сферите на нед-
вижимите имоти и търговията (Milind, Adrian, & Kuldeep, 2020).  
 Всяка година огромни суми се получават от незаконни дейности. Тези 
незаконно придобити средства се получават чрез процес, известен с наиме-
нованието „пране“, за да може да изглеждат законно получени и да бъдат 
използваеми. Няма научно изследване, което да докаже по категоричен на-
чин, каква е точната сума на прането на пари в глобален мащаб, но според 
данни на Международния валутен фонд незаконно придобитите средства от 
тази дейност са в порядъка от между 2 и 5% от световния БВП (Sarigul, 
2013). В друго изследване, публикувано през 2019 година, се посочва, че 
общата стойност на прането на пари в глобален мащаб достига порядъка от 
500 млрд. долара до 1 трлн. долара (Dobrowolski & Sułkowski, 2019).  

Банковият сектор е основно средство, което се използва при „прането 
на пари“. Сложността и международният характер на банковата система 
позволяват на перачите на пари да крият незаконните си средства. Престъп-
ниците използват банките, за да прехвърлят средствата сигурно, бързо и на 
пръв поглед напълно легитимно. В това отношение банковата система може 
да им осигури да конвертират средства в различни продукти и по този начин 
да избегнат нарушения. Използването на банките за „пране на пари“ става 
все по-трудно с въвеждането на подходящи мерки в тази област. Сред тях 
можем да посочим стриктните изисквания от страна на банките при прех-
върлянето на по-големи по размер финансови средства или забрана за из-
ползването на фалшиви имена или анонимни акаунти (Sarigul, 2013).  

Сред основните инструменти, които се използват при прането на пари 
в банковата сфера, са чрез електронните системи за разплащания, банкови 
преводи, интернет банкиране, мобилно банкиране, използването на банко-
мати, частно банкиране (при лица с високо равнище на доходите), при прех-
върлянето на средства от една банкова институция в друга и не на последно 
място чрез офшорните банки. Последните например нямат задължението да 
разкриват средствата по депозити, които се правят за определен период при 
определена лихва и в големи по размер суми. Част от съвременните мерки 
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за борба срещу прането на пари се свързват и с прецизно регистриране на 
всички транзакции от и към криптовалути, за които има множество свиде-
телства за използване при криминални дейности, вкл. плащане на откуп и 
легализиране на незаконни доходи. 

 

 

 3. Институционална рамка за борба с изпирането на пари 
 

Мерките в борбата срещу изпирането на пари датират от 80-те години 
на миналия век. Основна причина за това са интернационализирането на 
търговията и финансите заедно с напредването на информационните и ко-
муникационни технологии и опасностите, които това поражда при прането 
на пари. Оттогава датират и първите споразумения в глобален мащаб между 
различните институции и организации в борбата срещу тази престъпна дей-
ност. Съществуват различни институции и организации, които се борят 
срещу този вид престъпления в глобален мащаб. Сред тях можем да посо-
чим:  

• Правителствата на отделните страни по света;  
• Работна група за финансови действия (Financial Action Task Force, 

FATF) – създадена след среща на Г7 в Париж през 1989 г.; 
• Организацията на обединените нации (ООН);  
• Световната банка;  
• Международния валутен фонд;  
• ИНТЕРПОЛ;  
• ЕВРОПОЛ; 
• Европейския съюз и неговите институции;   
• Базелския комитет за банков надзор (Basel Committee on Banking 

Supervision);  
• Групата на ЕГМОНТ (Egmont group - обединение на 165 различни 

звена в областта на финансовото разузнаване и борба срещи изпирането на 
пари);  

• Wolfsberg group (неправителствена организация на 13 глобални 
банки);  

• Карибската работна група за финансови действия; 
• Азиатско-тихоокеанската група за пране на пари (Asia/Pacific Group 

on Money Laundering);  
• Световната митническа организация (World Customs Organization)  
• Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(OECD) и други.  
 Практически първата институция, която започва да се занимава по-се-
риозно с този въпрос, е Организацията на обединените нации (Hoque, 2006). 
След нея с създава Работна група за финансови действия и останалите гло-
бални институции, които се борят срещу прането на пари. Това потвърждава 
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и хипотезата за глобалната реакция срещу явлението пране на пари. Сред 
основните споразумения в борбата срещу изпирането на пари посочваме: 
Виенската конвенция, приета през 1988 г., Европейската директива от 1990 
г., приета от Съвета на Европа (Sarigul, 2013).  

Банките са едни от най-строго регулираните институции в света. 
Всяка банка има създадени редица правила, които целят именно защита от 
този или друг вид престъпна дейност. Сред основните мерки, които те при-
лагат в борбата срещу прането на пари, са: проверка на самоличността на 
физическите лица чрез представени от тях документи (лични карти, пас-
порти), проверка чрез използването на различни канали за официална ин-
формация на фирмите, които извършват дейност при тях, следене за прех-
върлянето на големи по размер парични средства чрез тяхното официално 
деклариране чрез попълване на документи за техния произход и други. Една 
от основните мерки, която се прилага в различните банкови институции, не-
зависимо къде се намират те, е попълването на различни по вид, но с една 
цел декларации от страна на физическите лица, които прехвърлят по-големи 
по размер суми за техния произход. 

 

 

3. Регулаторно противодействие срещу фирмени практики при  
     изпирането на пари 

  

В проучване, извършено и публикувано през 2018 г., се посочва, че основ-
ните и най-засегнати бизнес сектори в Холандия от прането на пари са кази-
ната и хотелите (Ferwerda & Kleemans, 2018). В проучването им откриваме, 
че сред основните фактори, които носят риска от възникването на този вид 
престъпление и престъпни дейности, са използването на пари в брой и неп-
розрачна собственост на компаниите (Ferwerda & Kleemans, 2018). Въпреки 
че тези фактори често се представят в научната литература, все още липсват 
достатъчно емпирични доказателства за тяхното потвърждаване (Ferwerda 
& Kleemans, 2018). За установяване на действителния собственик на дру-
жествата от ДАНС е въведен режим на деклариране, приложим за всички 
юридически лица в България1. 
                                                 
 1 Заб. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания за 
действителен собственик следва да се приеме лицето, което пряко или косвено притежава доста-
тъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно 
образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством кон-
трол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото 
на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна сте-
пен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, 
когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от 
юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, 
когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго 
правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под 
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Паралелно ЮЛ разработват „План за обучение за мерките за контрол 
и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“. Този 
документ се изготвя по реда на чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона 
за мерките срещу изпирането на парите. Важно е да се отбележи, че обуче-
нието не освобождава ръководството на фирмата от ангажиментите за про-
тиводействие по цитирания план. Самите обучения са задължителни и за тях 
се изготвят присъствени списъци. Организацията за изпълнение и отчитане  
на изпълнението по „Плана за  обучение за мерките за контрол и предотвра-
тяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се осъществява 
съгласно „Единни вътрешни правила за мерките за контрол и предотвратя-
ване на изпирането на парите и финансирането на тероризма.“ 

Основа на правилата и 
на плана за обучение е оцен-
ката на риска и определянето 
на рисковия профил на кли-
ента. Съобразно определено 
ниво на риск дружеството 
може да приложи мерки за 
комплексна  проверка в скала 
с четири възможни варианта за 
бъдещи отношения между 
дружеството и клиента (вж. 
Таблица 1). 
 Методиката за определяне 
на нивото на риск и активира-
нето на съответната мярка в 
системата на БАДДПО и На-
ционалната асоциация на 
фирми за търговска сигурност 
и охрана (НАФТСО) включва 
следните основни групи оце-
нъчни критерии: географски 
риск, рисков профил на кли-
ента, механизъм на доставка 

на услугата, вид и обем на операциите, продуктова специфика, информация 
от медиите и други източници, че клиенът не се занимава с незаконна дей-
ност.  

                                                 
контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 
лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо 
лице/лица. Източник (с изменения): Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване из-
пирането на пари и финансирането на тероризма в пенсионноосигурителните дружества членове 
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).  
(https://www.saglasie.bg/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik_izpirane_na_pari.pdf)  

https://www.saglasie.bg/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik_izpirane_na_pari.pdf
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Таблица 1 
Категории риск при мерките за контрол и предотвратяване прането на пари 

Ниво на риск Мярка 
Нисък риск Опростена комплексна проверка 

Умерен риск Комплексна проверка 

Съществен риск Разширена комплексна проверка 

Много съществен риск Лицето не се приема за клиент 

Източник: (БАДДПО, 2019) 
 

 От своя страна в банковата система са разработени алгоритми срещу 
прането на пари, които са разпределени в две големи групи – поведенчески 
и документални  (Захариев & Личев, 2017). Те са обединени в „Приложими 
критерии за идентификация на съмнителни операции, сделки и лица, създа-
ващи обосновано предположение за разпореждане с финансови средства и 
активи с възможен незаконен произход“. Тук може да се посочат: 

Първо. Поведенчески критерии за идентифициране, проверка на иден-
тификацията и формиране на основания за докладване на клиент, по устано-
вения ред, за носител на риск (Вж. Приложение 1). 

Второ. Документални критерии и примери за идентифициране, про-
верка на идентификацията и формиране на основания за докладване на кли-
ент, по установения ред, за носител на риск при извършването на определен 
тип операции и/или сделки2 (Вж. Приложение 2). 
 И двата типа критерии изискват обучение на банковия персонал и 
добро познаване на всички възможности за транзакции чрез платежната сис-
тема, вкл. между „лоро“ и „ностро“ сметки. При всички обстоятелства обаче 
може да отнесем прането на пари и като компонент от сложната материя, 
свързана с „икономиката в сянка“ и „бягството от данъка“ (Belev, Schneider, 
Djankov, Zahariev, & others, 2003), които пряко ерозират финансовата сигур-
ност и стабилност на държавата. Ето защо в обществен интерес е борбата 
срещу прането на пари да е ефективна и подкрепена от всички икономи-
чески агенти, вкл. и чрез системата за докладване както на транзакции, така 
и на необосновани промени в нетното богатство на фирми и домакинства. 
 

 

Заключение  
 

Изследването върху проблема за финансовата сигурност и прането на 
пари потвърди хипотезата за водещата роля на банковата система като ос-
нова в изграждането на международно договорена институционална прег-
рада срещу прането на пари и финансирането на тероризма с цел защита на 
                                                 

2 Заб. Систематизираните по-долу примери и критерии са развити, върху основата на 
одобрени от специализирани институции по сигурността вътрешни правила на поднадзорни на 
БНБ юридически лица за мерки и действия в обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и Закона за мерките за борба срещу тероризма (вж. (ахариев & Личев, 2017). 
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обществения интерес и запазване богатството на домакинствата, фирмите и 
населението. Разработените алгоритми, процедури и фирмени политики за 
деклариране пред Държавна агенция „Национална сигурност“, съчетано със 
системите за мониторинг на платежните потоци в банковата система, фор-
мират надеждна преграда срещу посегателства към стабилността на финан-
совата система и богатството на икономическите агенти – домакинства, 
фирми и правителство. На база на изследването авторът счита, че само по 
пътя на международното сътрудничество, разкриваемостта и наказуемостта 
може да се постигнат осезаеми резултати в противодействието срещу изпи-
рането на пари и финансирането на тероризма. Водеща в този контекст си 
остава ролята на банките, където обучението на персонала и въвеждането на 
документални индикатори за идентификация на „проблемни“ транзакции е 
основа за ефективно блокиране на каналите за изсветляване на парични по-
тоци с характер на „пране на пари“.  
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Приложение 1.  
 

Поведенчески критерии за идентифициране, проверка на идентификацията 
и формиране на основания за докладване на клиент, по установения ред, за 

носител на риск 
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Приложение 2.  
 

Документални критерии и примери за идентифициране, проверка и форми-
ране на основания за докладване на клиент за носител на риск при извърш-

ването на определен тип операции и/или сделки 
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