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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград е задължено лице по смисъла на чл. 

4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

2. В този план се предвижда обучение, съответстващо на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му. 

3. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към 

разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на 

необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на 

пари. 

 

II. ВЪВЕЖДАЩО И ОСНОВНО/ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

4. Всички учители и служители на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград  

следва да преминат въвеждащо и основно/продължаващо обучение във връзка 

със запознаването им с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (ЗМИП), актовете по прилагането му и Вътрешните правила по чл. 101 

от ЗМИП за противодействие изпирането на пари и финансирането на 

тероризма в в срок до ………...2021 г. 

5. Всички новоназначени служители на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град 

Разград следва да преминат въвеждащо обучение по т.4 от настоящите 

правила в срок до ……………дни от датата на постъпването им на работа. 

6. Обучението се провежда индивидуално или в група.  

6.1. Въвеждащото обучение се провежда от външни експерти с необходимата 

професионална квалификация, избрани от ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град 

Разград. 

6.2. След провеждане на въвеждащото обучението обучаващите решават тест, 

чиито въпроси са насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки 

и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи 

на съмнение за изпиране на пари.  

6.3. Тестът се подготвя, провежда и оценява от външни експерти с 

необходимата професионална квалификация, избрани от ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев“ град Разград. 

В случай, че резултатите от проведения тест на определен/и учител/и или 

служител/и са незадоволителни (под 60%), външните експерти провеждат 

допълнителна разяснителна обучителна сесия на съответния/те обучаван.  

6.4. Участието на обучаващите във въвеждащото обучение се документира 

писмено чрез присъствени списъци. Присъствените списъци и материалите от 

проведените тестове се съхраняват към документацията на Вътрешните 

правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането пари и 

финансиране на тероризма за отчитане изпълнението на чл. 67, ал. 1 от 

ППЗМИП.  

 

 

 



 

 

7. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ  

7.1. Продължаващото обучение на служителите на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ 

град Разград във връзка с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането 

му, се провежда ………..годишно в периода …………… и е задължително за 

всички учители и служители.  

7.2. Продължаващото обучение се организира и провежда от външни експерти 

с необходимата професионална квалификация, избрани от ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев“ град Разград.  

7.3. За проведеното обучение се изготвя протокол, в който се описват мястото, 

датата на провеждане и тематиката на обучението, неразделна част от който е 

и присъствен списък, доказващ участието в обученията на обучаващите на 

ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград.  

Протоколът и присъствените списъци се съхраняват към документацията на 

Вътрешните правила за мерките за контрол и предотвратяване на изпирането 

пари и финансиране на тероризма за отчитане изпълнението на чл. 67, ал. 1 от 

ППЗМИП. 

8. За изпълнението на настоящия план се изготвя отчет. 

9. На контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП, а именно - на 

определените от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" 

длъжностни лица от състава на дирекция „Финансово разузнаване" на 

агенцията при извършване на проверка на място се представят настоящият 

план и отчета за неговото изпълнение. 

10. Участието на учители и служители на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град 

Разград във външно организирани обучения се приема за обучение по точка 4 

от настоящия план в зависимост от програмата и темите на външното 

обучение и тяхното съответствие с настоящия план. 

11. Организацията за изпълнение и отчитане на изпълнението на този план се 

осъществява от определено от Директора лице.  

 

III. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Предварителна и/или самостоятелна подготовка. 

Срок за изпълнение:  ...................2021г. 

2. Самостоятелно запознаване със Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП)  и актовете по прилагането му;   

3. Самостоятелно запознаване с Вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП за 

противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма; 

4. Формулиране на възникнали въпроси по предходните т. 2 и т.3 до 

посочения в настоящия раздел срок. 

5. Въвеждащо теоретично и практическо обучение по ЗМИП, актовете по 

прилагането му и Вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП за 

противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма 

Срок за изпълненение: до ....................2021г. 

 



 

 

6. Обсъждане на поставените по точка 4 въпроси. 

7. Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 

2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за 

предотвратяване използването на финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

8. Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи 

закона, включително: (а)  „действителен собственик“ (б) «контрол“; (в) «група 

от предприятия“; (г) «делово взаимоотношение“; (д) «свързани операции“; (е) 

«случайна операция или сделка“. 

9. Практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни 

операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при 

възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. 

10. Основно/продължаващо обучение по мерките за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма 

Срок за изпълнение: ........................201г. 

11. Теоретичната част на основното/продължаващото обучение. 

 

IV. ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

12. Теми за практическо обучение в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград 

са: 

12.1. Комплексната проверка, включваща;  

- Идентифициране и оценка на рисковете, които произтичат от установяването 

на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или 

операция; 

- Опростена комплексна проверка;  

- Разширена комплексна проверка; 

- Особени правила по отношение на електронните пари; 

- Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; 

- Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната 

идентификация, поредност и систематизиране на действията по 

идентифицирането им;  

- Особени правила 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; 

- Особени правила по отношение на юридически лица с нестопнаска цел;  

- Изясняване на произхода на средствата; 

- Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари; 

- Разкриване на друга информация; 

- Изготвяне на оценка на риска; 

12.2. Други. 

 

 



 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият план за обучение на учители и служители в ПГССХВТ 

„Ангел Кънчев“ град Разград се изменя и допълва в съответствие с 

изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за 

мерките срещу финансирането на тероризма, ППЗМИП. 

§ 2. Този план влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

 

 

 

 

 

 
Документът е изготвен от комисия назначена със Заповед № РД 701-
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1. Ердинч Хасанов   ……………….. 
2. Георги Георгиев(   ……………….. 
3. Инж. агр. Диан Нецов  ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


