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 I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
 1. Актуалност на изследването 

 
Изпирането на пари е практиката на легализиране на приходите от престъпления 

чрез вливането им в официалната икономика, за да се прикрие незаконният им произход. 
На съвременния етап от развитието на обществено – икономичедските процеси едно от 
основните предизвикателства пред финансовия сектор на национално и на глобално 
равнище е борбата срещу изпирането на пари. Незаконната продажба на оръжие, 
контрабандата и действията на организираната престъпност, включително търговията с 
наркотици и проституция, генерират огромни приходи и създават големи печалби, а като 
последствие на това и мотив за „легализиране“ на незаконно придобити печалби чрез 
пране на пари. 

Ако в миналото прането на пари се е свързвало преди всичко с дейности, присъщи 
на организираната престъпност, днес кръгът от дейности е значително по-широк. Техни 
субекти са както физически лица, така и юридически лица с най-различен бизнес профил. 
Освен това, сложността на операциите по изпиране на пари днес е значително по-голяма, 
което се дължи, от една страна, на непрекъснато нарастващия капиталов поток, протичащ 
през тях. От друга страна, предпоставка за това са процесите на финансиализация на 
капитала и развитието на разнообразни форми на неговото проявление. Посоченото 
превръща прането на пари в сериозно предизвикателство за финансовите и регулаторните 
органи на отделните страни, което има своите икономически, политически и правни 
последици.  

От позиция на обществено – икономическата терминология понятието „изпиране 
на пари” навлиза в оборот след 70 – те години на ХХ век. Въпреки това, дейностите, чрез 
които се извършва са известни много преди това. Сведения за укриване на финансови 
обороти в Европа са датирани от времето на късното Средновековие. Един от основните 
стимулиращи укриването на парични потоци фактори е приетият закон за лихварството.1  

През 80 – те години на ХХ век понятието „пране на пари” навлиза широко в 
обръщение в САЩ, като израз на стремежа за легализиране на придобитите по незаконен 
начин финансови средства.2 Под „пране на мръсни пари” е прието да се разбира 
тарнсформиране в легална бизнес сфера на придобитите чрез престъпни сделки пари с цел 
прикриване и заличаване на техния криминален произход.3  

На основата на натрупания в последните десетилетия опит в борбата срещу 
изпирането на пари в световен мащаб може да се каже, че това е процес, който се 
реализира в три фази.4 Първата фаза на изпирането на пари е навлизането на незаконно 
придобитите средства във финансовата система. В този смисъл, субектът на действието 
въвежда приходите от своята незаконна дейност във финансовата система на страната. 
Това може да се осъществи чрез разделяне на големи парични потоци на по-малки 

 
1 Вж. Илиев, Цв. Икономически теории. „Медиа груп – Иво Йорданов, С., 2018, с. 45 – 46. 
2 Вж. Аврамов, Р. Комуналният капитализъм: Т.II. Фондация „Българска наука и култура“, Център за 
либерални стратегии, С., 2007,. 28 – 30. 
3 Стоянов, В. Основи на финансите. „Тракия – М“, С., 2005, с. 419. 
4 Вж. Мобиус, Дж. Пране на мръсни пари. // Информационен бюлетин НИКК – МВР, бр. 87, С., 1995, с. 10 
– 26. 
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съвкупности от средства, които след това се депозират в банкови сметки или се 
инвестират във финансови инструменти (акции, облигации, финансови деривати и др.).  

След като средствата влязат във финансовата система на страната, настъпва 
втората фаза – прикриване. В тази фаза, лицето изпиращо парите участва в поредица от 
транзакции или движения на средства, за да скрие източника си. Средствата могат да 
бъдат насочени към поредица от сделки по покупка и продажба на финансови 
инструменти, при които е налице прехвърляне на пари в множество сметки в различни 
банки по целия свят. Този метод за изпиране е лесно приложим в държави, чиито правни 
системи не са обвързани в глобалните механизми за сътрудничество в разследванията за 
изпиране на пари. В определени случаи, субектът на действието може да прикрие 
преводите като плащания за стоки или услуги, като придаде на транзакциите легална 
форма. 

Третата фаза на процеса по изпирането на пари е интеграцията. При нея средствата 
отново се насочват в легални икономически дейности и по този начин – се интегрират във 
финансово икономическите процеси на страните – приемници.  

В редица изследвания се установява, че източници на нелегално придобити 
финансови средства могат да бъдат широк спектър от криминални дейности, извършвани 
практически навсякъде по света. Като цяло, лицата, които изпират пари са склонни да 
търсят държави или сектори, в които има малък риск от откриване поради слабите или 
неефективни системи за предотвратяване прането на пари. Обикновено крайната цел на 
процеса е да върне незаконно придобити пари при източника. 

Извършването на проучвания на практиките за изпиране на пари и тяхното 
усъвършенстване се отчита като успешен подход за откриване и прихващане на престъпни 
средства, получени от незаконни и нелегални източници. Те създават основата за 
разработване на нови мерки, съответстващи на актуалните съвременни тенденции и са 
предпоставка за успеваемостта на регулаторните органи, ангажирани с борбата против 
изпирането на пари, както на национално, така и на глобално равнище. 

Засегнатите в дисертационния труд проблеми, свързани с борбата срещу 
изпирането на пари, не обхващат целия спектър от възможни предпоставки за тяхното 
възникване и последици за организационно – правните и финансово – икономическите 
системи на страните. Като се стъпва на съществуващите концепции и възгледи за борба с 
прането на пари, обект на анализ в дисертационния труд са въпросите за повишаване 
ефективността на прилаганите финансовите мерки с оглед на съвременните тендинции за 
финансиализация на капитала. 

Особеност на използвания в дисертацията подход е опитът да се обвържат 
положителните практики при разработването на финансови мерки за борба с прането на 
пари в развитите страни и с възможностите за тяхното приложение в България и Северна 
Македония. 

На тази основа, актуалността на настоящото изследване е обусловена от 
необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на механизмите и мерките за спряване 
с прането на пари и неговите негативни ефекти в обществено – икономически план. 
 
 2. Цел и задачи на изследването. 

 
 Целта на дисертационния труд, от една страна, е да се проучат основните 
механизми на процеса на изпирането на пари, като се идентифицират сфери и дейности, 
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които най-често попадат в интереса на субектите на този процес, а от друга страна – да се 
установят и анализират добрите практики в борбата срещу изпирането на пари, прилагани 
в развитите и развиващите се страни. На тази основа се предвижда разработването на 
система от финансови мерки за предотвратяване и борба с нелегалните практики.  
 За постигането на така дефинираната цел е предвидено изпълнението на следните 
изследователски задачи: 

➢ проучване и установяване на сферите на дейност, които на съвременния етап са 
привлекателни за реализиране на практики по изпиране на пари; 

➢ проучване и анализиране на мерките от финансов характер, които са успешно 
приложими в борбата с прането на пари; 

➢ идентифициране и анализ на ефектите от изпирането на пари за икономиките на 
страните, в които се осъществяват такива действия; 

➢ разработване на концептуален модел за усъвършенстване на системата от 
финансови и други мерки за защита от изпиране на пари. 

 
 3. Обект и предмет на дисертационния труд. 

 
 В обхвата на проучването в дисертационния труд са въпросите, които се отнасят 
до анализа на възможните финансови мерки в борбата с изпирането на пари. Финансовите 
мерки или санкции са важна част от глобалната борба срещу финансовата престъпност и 
се използват от правителствата по целия свят за успешно ограничаване или забрана на 
трансфера на незаконни пари. Финансовите мерки могат да бъдат насочени срещу цели 
държави или срещу физически и юридически лица. Те могат да се използват и срещу 
страни, които не са пряко замесени в престъпни деяния, но действат, т.е. подпомагат с 
действия, за и от името на други, които го правят. 
 Един от въпросите, които са обект на проучването в настоящия труд, е 
идентифицирането на възможности за подобряване на системите за борба с изпирането на 
пари чрез разработване и насърчаване на различни мерки, които могат напълно да 
предотвратят или санкционират изпирането на пари чрез класически и електронни 
финансови системи. 
 В този смисъл, обект на изследване в дисертационния труд са механизмите и 
сферите на дейност за изпиране на пари. Предмет на изследване са предприеманите от 
страните финансови мерки за борба с прането на пари и на възможностите за тяхното 
оптимизиране с цел повишаване на ефективността им.  
 
 4. Изследователска теза. 

 
 Основната теза, която се защитава в дисертационния труд е, че успешната борба 

срещу изпирането на пари може да бъде постигната с добре развита система от 

финансови мерки за превенция срещу реализирането на дейности за легализиране 

на съмнителни парични потоци. 
 Доказването на така дефинираната автора теза предвижда тестване на хипотезата, 
че липсата на ефективна институционална и нормативна рамка за успешна борба с 
изпирането на пари не създава условия за постигне желаните резултати при 
предотвратяването на престъпни дейности с такава насоченост. За целта се взема предвид 
опитът на държави, които са показали по-висока степен на ефективност в битка срещу 
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престъпността и изпирането на пари. Техните добри практики са предпоставка за 
изграждане на подходяща система от финансови мерки срещу изпирането на пари в 
страни като България и Северна Македония. 
 Необходимостта от изработването и прилагането на ефективно законодателство 
трябва да фокусира и концентрира вниманието на органити на съдебната и 
изпълнителната власт, на централната банка и други финансови институции в посока към 
постигане на по-голяма успеваемост в борбата срещу изпирането на пари. Стабилната и 
ефективна система от финансови мерки за борба срещу изпирането на пари дава 
възможност на държавите, техните правителства и институции да планират и насочват 
дейностите на своите структурни елементи по отношение на тяхното разширяване и 
укрепване. 
 
 5. Методология на изследването. 

 
 Като теоретична и методологична основа на дисертационния труд са използвани 
трудовете на македонски, български и чуждестранни автори, материали от научни 
конференции и от периодичния печат, нормативни актове и научни разработки в областта 
на съвременните проблеми по разработването и прилагането на мерките за борба с 
изпирането на пари. Проведените изследвания се опират на основните постановки в 
теорията на пазарната икономика, на икономиката на спортния сектор, на държавното 
регулиране на икономиката и пр. 
 За доказване на авторовата теза и за постигане на дефинираната изследователска 
цел се използват следните научни методи: 

✓ системен анализ и синтез – прилага се за установяване на взаимовръзката 
между институционалната и нормативна рамка за борба срещу изпирането на пари и 
ефективността на мерките; 

✓ сравнителен анализ – използва се за съпоставяне на опита, методологията и 
различията в прилагането на финансови мерки срещу изпирането на пари в различни 
страни; 

✓ литературен обзор и контент-анализ – неговата цел е проучване на 
литературните и документални източници и на научните изследвания по проблемите на 
разработването и прилагането на ефективни финансови мерки за справяне с прането на 
пари; 

✓ статистически методи – прилагат се за оценка на негативният ефект върху 
финансовото състояние на страните, в които сеизвършват престъпни дейности и се 
изпират пари; 

✓ графично представяне на тенденции, очертани на основата на статистическа 
информация; 

✓ индукция и дедукция – използвани са за дефиниране на обосновани 
заключения на основата на възгледи и мнения на различни автори, нормативни 
документи, както и посредством оценката на данни от практиката на страните. 
 
 6. Информационна база на дисертационния труд. 
 
 За информационна база на дисертационния труд са използвани законодателни 
актове на България, Северна Македония и други страни с опит в борбата с прането на 
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пари. Освен това, важни източници на данни са докладите и бюлетините на редица 
национални и световни организации, ангажирани към справянето с проблемите, 
предизвикани от прането на пари. Такива са МВФ, Световната банка, Интерпол, Евростат, 
ОИСР, ДАНС и др.  
 
 7. Ограничения на изследването. 

 
 Възприемайки разбирането, че подобно изследване не би могло да обхване в 
цялост проблемите, свързни с прането на пари, авторът е насочил своето внимание към 
дейности от подобен характер, извършвани на основата на търговски сделки. На тази 
основа е проучен и анализиран опитът на различни страни по прилагането на финансови 
мерки за превенция и санкциониране на незаконосъобразните практики, които биха могли 
да се дефинират като пране на пари. Извън обхватът на разработката остават други 
механизми и сфери, като сделки в областта на недвижимите имоти и спекулативни 
финансови операции. 
 Времевата рамка на изследването обхваща периодът 2000 – 2020 г.  
 
 8. Степен на разработеност на проблема. 

 
 В българската икономическа литература съществуват редица изследвания, 
посветени на отделни страни и проблеми на усъвършенстването на мерките за 
противодействие на прането на пари. В последните години обект на разглеждане са редица 
практически аспекти на реформиране на законодателството в сферата на предотвратявена 
на финансови престъпления. Много аналитични и ценни са публикациите на Д. Ганчева, 
М. Григорова, Д. Динев, Ст. Минева, Пл. Панайотов, Ел. Ставрова, Р. Янев и др., отнасящи 
се до проблемите на конкретизиране на понятията в областта на прането на пари, 
законодателните инициативи, системите на превенция срещу достъпа на мръсни пари до 
финансово – кредитната система и др.  
 Сериозна значимост в това изследователско поле имат разработките на редица 
чуждестранни автори като: С. Цветковска, A. Curic, M. Stojanovic, B. Bartlett, W. 
Chamberlin, R. Molander, R. Manney, Dzh. Mobius и др.  
 
 II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 
 Дисертацията е разработена в обем от 175 стандартни страници и включва: увод, 
изложение в три глави, заключение и библиографска справка. Съдържанието е 
структурирано според дефинираните обект, предмет, цел и изследователски задачи. 
Списъкът с използвани литературни източници включва общо 164 заглавия, от които: 6 
на македонски език, 6 на български език, 1 сръбски език и 151 на английски език. 
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 ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 
 ГЛАВА ПЪРВА: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСОВИ МЕРКИ 

ПРОТИВ ПРАНЕТО НА ПАРИ 

 
 В първа глава на дисертационния труд авторът е насочил вниманието си към 
дефинирането на понятието „пране на пари” (money laundering) и към установяване на 
спецификата на механизмите и сферите на неговото проявление. На основата на направен 
преглед на възгледите на редица автори, се достига до определянето му като престъпна 
дейност, която се стреми да прикрие истинския произход на средствата и да им даде 
легитимност. Съвременните механизми за извършване на прането на пари демонстрират 
голяма креативност в разработването и прилагането на съответни модели посредством 
реализирането на сложни схеми, предназначени да попречат на институциите да 
предотвратяват, разкриват и преследват установените практики. С развитието на новите 
технологии връзките между престъпните организации и техните счетоводители, адвокати 
и банкери създават предизвикателства пред институциите при прилагането на 
законодателството и предприемането на финансови и други мерки срещу прането на 
пари.5 
 В параграф 1.1 се прави преглед на дефинициите на понятието пране на пари, до 
които различни автори и институции са достигнали. Едно от по-широките определения 
очертава прането на пари като процес на прехвърляне на незаконно придобити средства 
или инвестиции от незаконни икономически дейности – производство и търговия с 
наркотици, проституция, контрабанда на алкохол и тютюн, отвличане, терористични 
дейности, изнудване, подкуп и фалшифициране, въз основа на взаимно договорени сделки 
между страните.6 На негова основа могат да се идентифицират някои от същностните 
белези, с които на практика се проявяват дейностите по пране на пари: 

• Прането на пари е незаконен процес на създаване на големи суми чрез 
извършване на престъпна дейност. Парите от престъпна дейност се считат за мръсни и 
процесът на тяхното „изпиране“ се извършва с цел придаване на легална форма на 
генерираните парични потоци. Извършителите на дейностите използват широк спектър 
от техники, за да направят незаконно придобитите пари да изглеждат чисти. 

• Прането на пари е общ термин, използван за описване на процеса, чрез който 
престъпниците прикриват първоначалната собственост и контролират приходите 
придобити от престъпление и тяхното превръщане в доходи от законен източник. 

• Налице е широк спектър от възможности за легализиране на парични потоци с 
престъпен произход. Водеща роля в тези процеси има финансовия сектор на национално 
и на глобално равнище. Редица доклади на международни организации сочат, че годишно 
стотици милиарди долари пари, получени по криминален път, се изпират през финансови 
институции. Характерът на услугите и продуктите, предлагани от индустрията на 
финансовите услуги (управление, контрол и притежание на пари и имущество, които 

 
5 Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment (July 2010) http://www.fatf-gafi.org/ 
dataoecd/48/10/45724350.pdf at p. 12 
6Eurostat, (2018), Handbook on the compilation of statistics on illegal economic activities in national accounts 
and balance of payments, Publications Office of the European Union, Aviable at: ec.europa.eu › documents › KS-
05-17-202-EN-N.pdf 
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принадлежат на други), означава, че тя е податлива на злоупотреба от лицата, изпиращи 
пари.7 
 Изпирането на пари е сравнително сложен процес, който би могъл да се реализира 
както на национално ниво, така и в международен план. Той се усложнява предимно на 
международно ниво, където за неговата реализация обичайно вземат участие множество 
субекти от международната финансова система, от една страна, а от друга – е налице 
сблъсък с регулаторни режими от различен характер. Процесът на изпиране на парични 
средства се реализира при спазване на две изисквания:8 

➢ първо, извършителят не трябва да бъде свързан с престъпления, довели до 
престъпна облага (известни като предикатни престъпления); 

➢ второ, извършителят трябва да може да използва средствата, за които се създава 
впечателние за законен произход. 
 Според Дж. Мобиус процесът на изпиране на пари се състои от три фази. При 
първата фаза се извършва въвеждането и разполагането на нелегалния доход във 
финансовата система, обикновено чрез разделяне на паричния поток в голям брой 
депозити или чрез закупуване на финансови инструменти. Във втората фаза, незаконният 
доход се укрива от източника на придобиването му чрез последователност от транзакции. 
В третата фаза връщането и интегрирането на незаконно придобитите парични средства 
се извършва по начин, създаващ впечатлението за законен произход на средствата.9 
 Във всяка фаза от процеса могат да се използват различни механизми и парични 
инструменти за прикриване на незаконния характер на средствата. Методите варират от 
закупуване на движима и недвижима собственост до по-сложни техники, които включват 
прехвърляне на пари чрез транснационална мрежа от банки и други финансови 
институции. Изпиращите пари използват финансови или нефинансови механизми, чрез 
които съзнателно извършват дейнията. Най-често използваният механизъм е банковите 
трансфери, главно в първата фаза на изпирането на пари. Освен банките, участници в 
процеса могат да бъдат и стопански субекти от сектора на финансовото посредничество, 
преди всичко чрез инвестиционно посредничество, лизингови схеми и факторинг. Често 
за такива цели се използват и системи за електронни парични преводи. В практиката на 
организациите, занимаващи се с проучвания върху механизмите за изпиране на пари, са 
установени случаи на подобни сделки на пазарите на злато и скъпоценни камъни, както и 
в областта на хазартния бизнес. 
 Високата скорост на разпространение на информацията днес, в т. ч. и на 
финансова, се дължи на бурното развитие на ИКТ сектора. Това позволява на парите да 
се движат навсякъде по света, много бързо и без особени препятствия. В резултат нараства 
потребността от разработване на адекватни на тези условия системи от финансови мерки 
за борба с прането на пари. 
 Паричните потоци, които имат нужда от легализиране, най-често са свързани с 
наркотрафик, финансови измами, корупционни проктики, терористична дейност и др. 
Според МВФ към 2015 г. предполагаемите изпрани суми пари в световен мащаб за една 

 
7 Вж. Ганчева, Д. Борба срещу изпирането на пари и новият режим на платежни услуги в Европа. // 
Общество и право, № 10, С., 2010. 
8 Динев, Д. Прането на пари: разпознаване, разкриване и превенция. // Сборник с доклади от юбилейна 
конференция на ФСФ и УНСС, С., 2007. 
9 Вж. Мобиус, Дж. Пране на мръсни пари. // Информационен бюлетин НИКК – МВР, бр. 87, С., 1995, с. 10 
– 26.  
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година, се оценява на 2 – 5 % от световния брутен вътрешен продукт. Тези свидетелстват, 
че в абсолютен размер прането на пари варира между 590 милиарда и 1,5 трилиона долара 
годишно.10 Редица изследвания в последните години сочат, че финансовите потоци, 
въвлечени в изпиране на пари в световен мащаб възлизат на почти 2,85 трилиона долара 
годишно, повечето от които са концентрирани в Европа и Северна Америка.11 Един от 
основните изводи от тези проучвания е, че е невъзможно е да се посочи точната сума на 
изпираните пари, но въпреки това тези цифри, макар и основани на релевантно 
предположение, по същество показват мащаба на дейностите по изпиране на пари, 
извършвани по целия свят. 
 В дисертационния труд се обръща особено внимание на една от основните сфери 
за изпиране на пари – търговия. Системите за изпиране на пари връз основа на търговия 
действат като един вид паралелен метод за прехвърляне на пари и ценности по целия свят. 
За целта се прилагат различни схеми, предназначени да усложнят документирането на 
законни търговски сделки. Такива дейности могат да включват: транспортиране на 
незаконни стоки, фалшифициране на документи, невярно представяне на финансови 
транзакции и нереално фактуриране на стойността на стоките. Изпирането на пари, 
основано на търговия, често разчита на промяна на експедиционни документи или 
фактури, които остават незабелязани, освен в случаите, когато компетентните органи от 
различни страни работят заедно, за да споделят информация и да сравняват 
документацията.12 
 В края на осемдесетите години на миналия век международната общност признава 
прането на пари като заплаха за демокрацията, правата на човека и върховенството на 
закона, които са основни ценности на съвременните демокрации. Изправена пред 
опасностите, породени от изпирането на пари, международната общност предприема 
стъпки за неговото правно санкциониране, създавайки специални органи, концентрирани 
в превенцията и преследването на извършителите на този вид финансови престъпления. 

Вторият параграф 1.2.  разглежда въпроса за международното регулиране и 
международните организации за пране на пари. Международните нормативи срещу 
изпирането на пари обхващат редица закони, разпоредби и процедури, насочени към 
предотвратяването на възможностите за маскирането на незаконно придобити средства 
като легитимен доход. Въпреки че законите за борба с изпирането на пари обхващат 
относително ограничен кръг от транзакции и престъпно поведение, техните последици са 
значителни. Затова, законодателната дейност на нациоанлно и международно равнище е 
насочена към изпирането на пари и предотвратяване на престъпни дейности. В този кръг 
се включват: манипулиране на пазара, търговия с незаконни стоки, корупция при 
предоставянето на публични услуги и укриване на данъци, както и методите, използвани 
за прикриване на престъпления и средствата, получени от тях.13 

 
10 Assessing Financial System Integrity—Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. 
Financial Sector Assessment A Handbook, IMF, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/pdf/ch08.pdf 
(достъпен към 20.12.2021 г.) 
11 MONEY LAUNDERING. GLOBAL CORRUPTION: LAW, THEORY & PRACTICE. APRIL 2018, р. 306 – 
383. 
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2004_April2018_web.pdf?sequence=5&isAllowe
d=y (достъпен към 15.07.2021 г.) 
12 Money Laundering and Financial Crimes, United States Department of State - Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs, 2020 INCSR–Volume II. Awailable at: www.state.gov  
13Basel AML Index 2019, A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risksaround 
the world, International Centre for Asset Recovery | August 2019, Awailable at: www.baselgovernance.org › 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/pdf/ch08.pdf
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2004_April2018_web.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2004_April2018_web.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.state.gov/
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 За успешното разработване и прилагане на финансови и други регулаторни 
механизми за противодействие на прането на пари, в дисертационния труд се прави 
преглед на опита на страните, показали висока степен на ефективност в тези дейности. 
Правителствата и международните организации и институции постоянно правят опити да 
предотвратят изпирането на пари, но въпреки че има резултати, те все още не са 
достатъчни. Смята се, че въпреки предприетите мерки за предотвратяване на това 
явление, всяка година в света се изпират пари в размер на повече от два трилиона 
американски долара.14 
 Сред предпочитаните за извършване на дейности по пране на пари са държавите, в 
които регулаторните режими са ниско ефективни. Най-често във финансовата система на 
тези страни се извършват валутни транзакции със средства, произхождащи от 
международния трафик на наркотици и от други тежки престъпления. Според данните от 
проведени проучвания в последните години много държави показват повишен риск за 
изпиране на пари. Докладът на Базелския комитет от 2018 г. свидетелства, че десетте 
държави с най-висок риск от пране на пари са Иран, Афганистан, Гвинея-Бисау, 
Таджикистан, Лаос, Мозамбик, Мали, Уганда, Камбоджа и Танзания. Трите държави с 
най-малък риск от пране на пари са Финландия, Литва и Естония.15 
 Изпирането на пари е сериозен проблем и в САЩ. Предпоставка за улесняване на 
възможностите за изпиране на пари е облекчения достъп до финансовата система на 
страната, особено характерно за някои южни щати. Значителен дял от незаконно 
придобитите средства се легализира посредством търговски сделки. По данни на МВФ 
всяка година между 500 милиарда и 1 трилион долара изпрани пари се траслират в 
американската икономика чрез международни банки и финансови институции.16 
 Парите се перат чрез обменни бюра, брокерски къщи, дилъри на злато, казина, 
автомобилните представителства, застрахователни компании, търговски дружества и 
други сложни системи. Също така, възможностите за частно банкиране, офшорното 
банкиране, корпорациите, зоните за свободна търговия, електронните системи и 
търговското финансиране имат възможност да маскират незаконни дейности. 
 През последните години в Европейския съюз имаше няколко скандала за пране на 
пари, включващи физически лица и компании. Установено е, че процесът по изпиране на 
пари става чрез схеми, наречени „руски“ или „азербайджански перални“, както и 
операцията „CarWash“ в Бразилия. Основни участници в посочените схеми са някои 
европейски банки, съдействали за прехвърляне на нелегални средства и за прикриване на 
приходи от корупционни дейности и финансови измами. Данните за това са паказателни, 
че повече от 13 милиарда долара незаконни средства са преведени на Комерцбанк в 
Латвия и оттам по целия свят. От 2010 г. до 2014 г. 21 външни компании са извършили 
почти 27 хиляди плащания чрез 732 чуждестранни банки. Много от тези банки се намират 
в Кипър, Дания, Естония, Германия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство. 
Показателен в тази посока е примерът с Данске банк, която обработва приблизително 234 
милиарда американски долара в подозрителни транзакции от хиляди чуждестранни 
клиенти между 2007 до 2015 г. Данске банка, най-голямата банка в Дания, е в центъра на 
вниманието за разрешаването на около 9,5 милиона плащания от високорискови клиенти, 

 
14 Professional Money Laundering. FATF REPORT. July 2018. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf (достъпен към 22.07.2021 г.) 
15 Basel AML Index 2019, A country ranking and review of moneylaundering and terrorist financing risksaround 
the world, International Centre for Asset Recovery, August 2019, Awailable at: www.baselgovernance.org  
16 Weber, R., (2017), Laundering - Homeland Security Digital Library at NPS, Awailable at: www.hsdl.org  

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
http://www.baselgovernance.org/
http://www.hsdl.org/
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както и някои други схеми за пране на пари, като например пералнята на пари в 
Азербайджан.17 
 Установено е, че в Германия годишно се легализират между 29 до 100 милиарда 
евро незаконно спечелени пари. Средставата предимно се инвестират в акции и 
недвижимости на стабилни пазари. Проведено през 2019 г. проучване установява 16 
публично документирани случая на незаконни инвестиции, извършени от името на 
държавни служители в развиващи се страни, чрез финансови посредници в Германия.18 

 Данни за установени случаи на пране на пари свидетелстват за подобни случаи и в 
Република Сърбия. Засечени са фиктивни сделки по закупуване на недвижими имоти и 
моторни превозни средства, придобивания на цели компании и дялове. Според 
Националната оценка на риска от изпиране на пари, приета от Правителството на Сърбия, 
мръсните пари най-често се изпират чрез прехвърляне на тези средства за покриване на 
фиктивни правни сделки между компании, които умишлено са отворени за извършването 
им.19 
 За съжаление РБългария е част от установения търговски и транспортен коридор 
между Близкия изток и Европа, известен като „Балканският път“. Маршрутът се използва 
за престъпни цели, включително контрабанда на стоки, трафик на наркотици, хора, 
оръжия, както и стоки и средства със законен и нелегален произход, които преминават 
през маршрута към или от Централна и Западна Европа или Североизточна Европа и Азия. 
Балканският маршрут служи и като коридор за транспорт през границата на големи суми 
пари към и от Европа.20 
 Изпирането на пари не е явление, което заобикаля Северна Македония. Като част 
от световната финансова мрежа и легалния стокообмен, но и поради географското си 
положение, тя е под постоянна заплаха от реализирането на дейности по изпиране на пари. 
Феноменът на изпирането на пари през последните години разшири измеренията си, 
използвайки интензивните процеси на глобализация, технологична трансформация и 
европейска интеграция. В Северна Македония, особено като страна в преход, са 
настъпили значителни промени по отношение на естеството на престъпленията от 
подобен характер. Разширяването на обхвата от дейности на организираната престъпност, 
корупцията, измамите и укриването на данъци генерират значителни финансови потоци, 
които представляват заплаха за демокрацията, правата на човека, правото на собственост 
и създават пречки пред ефективността на пазарните процеси в икономиката и 
чуждестранните инвестиции. 
 С евроатлантическа си ориентация Република Северна Македония прие 
предизвикателството и започна да търси начини и подходи за решаване на проблемите, 
причинени от прането на пари. Ползите от процеса на преход на Северна Македония към 
демокрация и пазарна икономика са значителни, но в същото време отварят финансовата 
система, интегрирайки по-пълноценно в световните икономически структури. По този 
начин вътрешното икономическо развитие става по-зависимо от притока на чуждестранни 
каптили, чийто произход не винаги е свързан със законни източници. 

 
17 Martini, M., L. Brillaud. (2019), European banks in money laundering scandals: what lessons for the EU? Feb 
26, 2019, Awailable at:  https://voices.transparency.org/european-banks-in. 
18An effective fight against money laundering in Germany, (2019), Awailable at: cifar.eu › an-effective-fight... 
19Kako se peru pare u Srbiji?, (2018),  Novosadski informativni portal 021, Awailable at:  www.021.rs › Info › 
Srbija 
20ДАНС: България е рай за облаги от престъпления и пране на пари, 11.01.2020, Aviable at: 
www.segabg.com › node 
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На основата на представеното в първа глава са направени някои по-важни 
заключения. На първо място, прането на пари позволява да се трансформират незаконно 
придобитите печалби в привидно легитимни фондове. Второ, на съвременния етап 
прането на пари е не толкова национален, а по-скоро глобален проблем, като 
приблизително 300 милиарда долара преминават през процеса годишно само в САЩ.21 На 

трето място, извършителите на такива дейности са организации, разпростиращи своите 
действия в международен план. Четвърто, механизмът на реализирането на практики по 
изпирането на пари се реализира посредством трансфер на средства чрез поредица от 
сметки в опит да се прикрие техния произход. Пето, прането на пари създава рискови 
обстоятелства, които се явяват заплахи за националната сигурност но страните. 
  
 ГЛАВА ВТОРА: ФИНАНСОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА СРЕЩУ 

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 
 
 Втора глава на дисертационния труд се разглеждат финансовите мерки, които 
страните предприемат за превенция и борба с прането на пари. Предотвратяването на 
изпирането на пари може да се представи като процес, който обхваща приемането и 
прилагането на ефективна законодателна уредба, предназначена да криминализира 
дейности и механизми за легализиране на незаконно придобити парични средства. 
Финансовите институции и правителствата постоянно търсят нови начини и предприемат 
финансови мерки за борба срещу изпирането на пари. Терминът ,,борба с изпирането на 
пари“ се отнася конкретно до всички политики и нормативни актове, които принуждават 
финансовите институции да наблюдават проактивно своите клиенти, за да предотвратят 
изпирането на пари. Прилагането на политика срещу прането на пари има следните 
характеристики:22 

➢ Политиките за борба с изпирането на пари обикновено изискват от субектите, 
които извършват финансови транзакции да представят отчет за сметките и дейностите на 
своите клиенти. При установяването на информация, която създава хипотези за пране на 
пари, са налице процедури за уведомление на компетентните органи за по-нататъшно 
разследване. Финансовите институции са ключови за събирането на такава информация, 
а сътрудничеството им с компетентните разследващи органи е сериозна предпоставка за 
предотвратявена на практики за пране на пари. 

➢ На съвремения етап информационно – комуникационните технологии създават 
възможности за реализирането на повече и разнообразни дейности по изпиране на пари. 
От друга страна, чрез тях институциите, които са ангажирани в борбата срещу 
разпространението и лигализирането на нерегламентирани парични потоци, имат повече 
възможности за проследяване и своевременно отчитане и предприемане на мерки. В 
условията на дигитална среда всяка търговска и финансова операция има своя дигитален 
отпечатък, което я прави лесно проследима и установима. Използвайки специални 
платформи за съответствие, компаниите могат лесно да проучват своите клиенти и 
контрагенти. Този механизъм за проследяване се определя като активен инструмент в 
борбата срещу финансовата престъпност и прането на пари. 

2.1. Втори параграф фокусира вниманието върху глобализационните процеси във 
финансово – икономическата сфера и предприеманите от страните мерки за справяне с 

 
21 Professional Money Laundering. FATF REPORT. July 2018. https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf (достъпен към 22.07.2021 г.) 
22Anti-Money Laundering Policies - Knowledgebase, Available at: complyadvantage.com › knowledgebase 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
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проблемите на прането на пари. Глобализацията на световната икономика революционно 
променя финансовата престъпност. Сложната организация на икономиките в условията 
на пазарна система, както и свързването на националните икономики изискват по-големи 
познания, бдителност и сътрудничество. Субектите на дейности по пране на пари търсят 
и използват слабостите на финансовите системи в отделните страни, но и в отношенията 
между тях в международен план. Характерът на финансовата престъпност се променя 
много бързо. Една не малка част от нея е свързана с прането на пари. Такъв тип дейности 
са често срещани и широко разпространени, както в развиващите се, така и в развитите 
страни. 

Субектите на подобни дейности се възползват от глобализационните процеси на 
световната икономика, като извършват трансфери на средства през назионалните граници. 
Бързото разпространение на финансовата информация, технологиите и комуникациите 
позволява на парите да се движат навсякъде по света. Тъй като много от световните 
финансови центрове вече са въвели мерки за борба с изпирането на пари, тенденцията е 
да се търсят държави, в които контролът е слаб или липсва. Най-сериозните случаи на 
пране на пари, открити през последните години, имат едно общо нещо – извършителите 
на действията използват широко възможностите, предлагани от финансови убежища и 
офшорни центрове за изпиране на пари, което създава реални пречки за отговорните 
организации за предотвратяване на тези незаконни дейности. 

Бързото развитие на финансовата информация, технологиите и комуникацията 
позволява на парите да се движат по света, бързо и лесно дори под формата на символи 
на компютърния екран, които работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата и 
могат да прехвърлят пари десетки пъти. 

Тъй като много от световните финансови центрове вече са въвели мерки за борба 
с изпирането на пари, престъпниците търсят страни, където контролът е слаб или изобщо 
не съществува. Най-големите случаи на пране на пари през последните години имат обща 
характеристика.23 

➢ Престъпните организации използват широко възможностите, предлагани от 
финансовите приюти и офшорните центрове за пране на пари, като по този начин създават 
препятствия пред правоприлагащите организации. 

➢ С напредъка в технологиите и комуникациите финансовата инфраструктура се 
превърна в постоянна глобална операционна система, в която „мегабайти пари“ (т.е. пари 
под формата на символи на компютърния екран) могат да се движат по света със скорост 
и лекота. 

Основните мерки, които държавите трябва да предприемат срещу прането на пари, 
както препоръчва FATF, са следните:24 

➢ идентифициране на рискове и разработване на политики и вътрешна 
координация; 

➢ наблюдение на прането на пари, 
➢ прилагане на превантивни мерки във финансовия сектор и други свързани 

сектори; 
➢ установяване на правомощия и отговорности на компетентните органи 

(разследващи, полицейски и надзорни органи) и други институционални мерки; 

 
23 United Nations Global Programme against Money Laundering, Aviable at: www.imolin.org › imolin › gpml 
24 The FATF in order to combat money laundering and terrorist financing, 2012, FATF Secretariat, FATF/OECD 
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➢ повишаване на прозрачността и наличието на полезна информация за 
юридическите лица и договорености; и 

➢ осъществяване на международно сътрудничество. 
Мерките на предпазливост към клиента, които трябва да бъдат предприети, са следните: 

✓ Да бъде установена самоличността на клиента и да бъде потвърдена, 
използвайки поверителни, независими документи, данни или информация. 

✓ Да бъде извършена идентификация на собственика и предприемане на стъпки за 
проверка на самоличността на собственика. За юридически лица и други институции и 
организации мярката проверка на клиента трябва да се извършва от финансовите 
институции, които притежават собствеността и осъществяват контрол над клиента. 

✓ Разбиране и правилно получаване на информация за целта и предназначението 
на бизнес отношенията. 

✓ Постоянна внимателност върху бизнес отношенията и преглед на транзакциите, 
предприети по време на това взаимоотношение, за да сте сигурни, че извършените 
транзакции са в съответствие със знанията на институцията за клиента, неговия бизнес и 
рисков профил, включително, ако е необходимо, източника на средства. 
 Замразяването и отнемането, т.е. конфискацията на изпраните пари се предприемат 
като репресивни финансови мерки срещу изпирането на пари. 
 Международните финансови санкции срещу изпирането на пари включват 
замразяване на средства и други финансови ресурси директно на физически лица, 
юридически лица или групи. Замразяването на средствата се отнася за всички активи, 
притежавани или контролирани от такива лица, групи, предприятия и субекти. В обхвата 
на мерките се включват банкови сметки, акции, инвестиции в имущество и земя. 
 Замразяването на парични и други финансови средства и икономически ресурси 
включва предотвратяване на по-нататъшното им използване, промяна, движение, 
прехвърляне или достъп. Мерките за замразяване на пари и средства включват забрана за 
прехвърляне на пари в санкционирана държава и замразяване на средствата на 
правителство, корпоративни субекти и отделни лица. Замразяването на средства е 
съврзано с временно задържане на средства и имущество в очакване на окончателно 
съдебно решение по конкретния случай. Това означава, че собственикът им не може да се 
разпорежда с тях преди приключване на следствието. 
 Отнемането или конфискацията на имущество като отделна наказателноправна 
мярка, насочена към борба с икономически мотивираната престъпност и корупцията, 
набира голяма популярност и потвърждение от края на миналия век. Няколко 
международни органа приемат документи, насочени към насърчаване на конфискацията 
и създаване на нормативна уредба за борба с незаконно придобитото имущество и 
финансово мотивираната престъпност. Ефективността на конфискацията при справяне с 
финансовата престъпност е предмет на разглеждане от конвенции на ООН и на Съвета на 
Европа с цел споделяне на положителния опит и допълнително насърчаване в посока на 
съгласуване на правната рамка на различните държави и на механизмите за нейното 
прилагане. Член 31 от Конвенцията на ООН срещу корупцията изисква от държавите да 
приемат необходимите мерки за да се осигури възможност за конфискация на имущество, 
произтичащо от престъпления, свързани с различни форми на корупция. Такива са 
подкуп, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и различни 
корупционни деяния в частния сектор, както и имущество, което е било използвано или 
предназначено да бъде използвано при извършването на такъв тип престъпления. 
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Конвенцията също така определя необходимите процедури за изземване / конфискация и 
замразяване на имущество, свързано с престъплените деяния.25 
 Параграф 2.2 представя значението на финансовите мерки за превенция в борбата 
с изпирането на пари. Предотвратяването на прането на пари е от голямо значение за 
световната финансова система, защото може да навреди на репутацията на финансовите 
институции, подкопавайки банковата система, държавните институции и дори държавите 
като цяло. За да се избегне рискът от интегриране на мръсни пари във финансовата 
система, финансовите институции и власти са създали подходящи системи от финансови 
и други мерки, които позволяват разкриването и предотвратяването на изпирането на 
пари. 
 Финансовите институции, които прилагат и поддържат стабилна система за 
вътрешен контрол могат успешно да се справят с прането на пари. Добрата система за 
вътрешен контрол успешно се бори с изпирането на пари. Културата за борба с изпирането 
на пари се изгражда чрез създаване на осведоменост за негативните последици от 
изпирането на пари. Осъзнаването се създава непрекъснато и това е решаващият първи 
етап в изграждането на подходяща корпоративна атмосфера. Културата в борбата с 
изпирането на пари означава, че всички служители на институции, които прилагат 
финансови мерки срещу изпирането на пари, трябва да работят заедно, по по-
интелигентен и по-ефективен начин. Комуникацията, обмяната на знания, използването 
на технологията и професионалния подход са основни. Силната култура за борба с 
изпирането на пари може да помогне да се открие и спре изпирането на пари, да се 
утвърдят проблемите преди да възникнат и да предизвикат вредни последствия.26 
 Фокусът на вниманието на автора в параграф 2.3 са практиките в различни страни 
в борбата срещу изпирането на пари. Борбата срещу изпирането на пари и финансирането 
на тероризма допринася за глобалната сигурност, целостта на финансовата система и 
устойчивия растеж. Законите за борба с изпирането на пари и финансирането на 
тероризма са предназначени да предотвратят злоупотребата на финансовия пазар за тези 
цели. Престъпните дейности, като трафик на наркотици, трафик, трафик на хора, 
корупция и други, са склонни да генерират големи печалби за лица или групи, които 
извършват престъпления. Въпреки това, използвайки средства от такива незаконни 
източници, престъпниците рискуват да привлекат вниманието на властите към основната 
престъпна дейност и да се изложат на наказателно преследване. Прането на пари е процес 
на укриване на незаконния произход на облагите от престъпление. В случай на пране на 
пари средствата винаги са с незаконен произход. Една ефективна рамка за борба с 
изпирането на пари трябва да адресира и двата рискови въпроса:27 

Откриването на практики изпиране на пари се извършва чрез финансови 
разследвания, които имат за цел да идентифицират произхода, потоците, 
местоположението на незаконните приходи, както и разкриването на всички участници в 
мрежите за изпиране на пари. След това, незаконно придобитите средства могат да бъдат 
замразени, а извършителите да бъдат подведени под наказателна отговорност. Едно от 
ключовите условия за разкриване на дейности по изпиране на пари е да се гарантира 
проследимост на транзакциите, за да се определи произхода на средствата. Следователно, 
всички бизнес транзакции, независимо от сумата, трябва да бъдат записани по такъв 

 
25Nations Convention against Corruption - unodc, (2020), Aviable at: www.unodc.org › CAC 
26Defeating the Dynamic Money Laundering Culture, Available at: quantaverse.net › news-and-blogs › defea... 
27 International Monetary Fund, (IMF), (2021), Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism - 
Topic, https://www.imf.org › aml1. 
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начин, че да се гарантира проследимост. При записването трябва да се вземат предвид 
следните по-важни детайли, предполагащи проследимост:28 

➢ Имена на субектите и техните адреси, както и имената на упълномощените лица, 
включени в транзакцията в случай на юридическо лице; 

➢ Законно седалище / местожителство / пребиваване; 
➢ ЕГН и друга идентифицираща информация; 
➢ информация за вида и естеството на транзакцията; 
➢ информация за сумите на транзакциите и свързаните с тях валути; 
➢ информация за това кои сметки са били използвани за транзакциите; 
➢ времето на реализация на транзакциите; 
➢ име на получателя на средствата, ако е приложимо. 
В параграф 2.4. се разработва развиване на култура за необходимостта да бъдат 

предприети финансови мерки срещу прането на пари Прането на пари и престъпността са 
близнаци. Едното не може да оцелее без другото. Престъпността създава мръсни пари, а 
прането на пари измива тази мръсотия, така че парите да изглеждат чисти. Прането на 
пари е механизъм, който прехвърля пари по различни сложни пътища и ги оставя на място, 
където става трудно, но не и невъзможно да се проследи произхода на парите. Ако няма 
мръсни пари, прането на пари няма да има значение и ако финансовите мерки за борба с 
прането на пари са ефективни, това обезкуражава престъпниците и води до намаляване на 
престъпността. 

Финансовите институции, които прилагат и поддържат стабилна система за 
вътрешен контрол и имат морална и етична ценностна система, могат успешно да се 
справят с прането на пари. Добрата система за вътрешен контрол със силна и стабилна 
етична култура успешно се противопоставя на прането на пари. Културата на борбата с 
прането на пари се изгражда чрез осъзнаване на негативните последици от изпирането на 
пари. Съзнанието се създава непрекъснато и е ключова първа стъпка в изграждането на 
подходяща корпоративна атмосфера. Културата за борба с изпирането на пари 
предполага, че всички служители в институциите, които прилагат мерки за борба с 
изпирането на пари, трябва да работят заедно по по-интелигентен и по-ефективен начин, 
за да победят прането на пари. Комуникацията, споделянето на знания, използването на 
технологиите и професионалният подход са ключови. Силната култура срещу изпирането 
на пари може да помогне за откриване и предотвратяване на прането на пари, 
идентифициране на проблеми, преди да се появят и да доведе до вредни последици.29 

В параграф 2.5. се разработва ранно откриване и идентифициране на причините за 
изпирането на пари и финансови мерки за предотвратяване на изпирането на пари. 
Разкриването на изпиране на пари се извършва с финансови изследвания, насочени към 
идентифициране на произхода, потоците и къде се намират незаконните доходи и да се 
разкрият лицата, участващи в мрежите за пране на пари. След това незаконно придобитите 
средства могат да бъдат замразени или конфискувани, а извършителите могат да бъдат 
преследвани. 

Едно от ключовите условия за разкриване на пране на пари е да се гарантира, че 
транзакциите са проследими, за да се определи произходът на средствата. Следователно 

 
28Measures to Prevent Money Laundering , (2020), Aviable at:  www.landsbankinn.com › 
29 Defeating the Dynamic Money Laundering Culture, Available at: quantaverse.net › news-and-blogs › defea 
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всички бизнес транзакции, независимо от сумата, трябва да бъдат записани по такъв 
начин, че да се осигури проследимост. Поради тази причина трябва да е налице следната 
информация, за да се открият подозрителни финансови транзакции:30 

✓ имена на клиенти и техните адреси, както и имената на упълномощени лица 
и пълномощници, участващи в сделката в случай на юридическо лице; 

✓ законно пребиваване; 
✓ идентификационен номер на друга лична информация, която може да бъде 

идентифицирана; 
✓ информация за вида и естеството на сделката; 
✓ информация за сумите на транзакциите и свързаните валути; 
✓ информация кои сметки са използвани за транзакциите; 
✓ време за транзакция; 
✓ име на получателя на средствата, ако е приложимо. 

Параграф 2.6 на дисертационния труд разглежда финансовите мерки за 
предотвратяването на изпирането на пари посредством използването на високо 
технологични комуникационни системи. Развитието на съвременните обществено – 
икономически процеси е съпроводено от бързото развитие и внедряване на достиженията 
на НТП и най-вече в областта на комуникационните средства. На тази основа може да се 
определи като особено важно разработването на мерки и инструменти за предотвратяване 
и борба с прането на пари, които да поставят тези системи в услуга на институциите. Това 
може да се постигне чрез усилията за повишаване на обществената съзнателност за 
опасностите от използването на високотехнологични комуникационни системи за 
изпиране на пари и да се разработят и приложат на национално ниво най-добрите 
политики, правни решения и практики, използвайки комуникационните средства за 
ефективно противопоставяне на субектите, които инициират прането на пари. 

Използването на електронни пари за целите на схемите за пране на пари усложнява 
в значителна степен работата на институциите. Дигиталните валути се използват като 
алтернатива на същинските пари. Тяхното приложение е в различни направления. 
Разплащанията чрез тях са по-трудно проследими и в известен смисъл – извън контрола 
на регулаторните финансови институции. 

Виртуалните валути, със своята цифрова стойност, изпълняват функцията на 
платежно средство, разчетни единици и като начин за съхраняване на стойност. За разлика 
от обикновените валути, те не са правно осезаеми, което означава, че не могат да се 
използват за плащане на данъци и кредиторите не ги приемат като плащания по дългови 
отношения. Крипто, дигиталните, традиционните и виртуалните валути имат различни 
характеристики и особености, а познаването им е необходимо за оценка на индивидуалния 
риск, който може да бъде стратегическо средство за изпиране на пари. 

На основата на представеното във втора глава са направени някои по-важни 
заключения. Резултатните финансови мерки за борба с изпирането на пари изискват 
адекватно законодателство, определящо правомощията на компетентните органи, 
инструменти за идентификация, способност за споделяне на информация с други 
държави, възможности за контрол на риска за икономиката. Ефективното функциониране 
на финансовите пазари в значителна степен зависи от мерките и инструментите за 
установяване и предотвратяване на практики за пране на пари. Репутацията за почтеност, 
честност, спазване на стандартите е един от най-ценните активи на инвеститорите, 

 
30 The financial industry maturity model for anti-money laundering, (2015), Available at: www.researchgate.net›  
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финансовите институции и законодателите. Финансовите институции трябва да бъдат по-
активни и бдителни в ежедневните си дейности и транзакции, за да се справят с 
противоречивите и припокриващи се режими на санкции, в допълнение към постоянните 
усилия за спазване на разпоредбите за изпиране на пари. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА: ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ФИНАНСОВИ И ДРУГИ 

МЕРКИ ЗА БОРБА С ПРАНЕТО НА ПАРИ 

 
 В трета глава на дисертационния труд вниманието е насочено към възможностите 
за усъвършенстване на системата от финансови мерки за борба с прането на пари. 
Изпирането на пари оказва негативно влияние върху стабилността на финансовите пазари 
и институции. За предотвратяването на тези ефекти ангажираните компетентни органи са 
насочили своите действия към прането на пари в брой, особено мрежите за събиране на 
пари в брой, международни финансови търговски сделки и бизнес услуги, свързани с 
парични преводи. 
 Разработеното и прилагано в страните от ЕС законодателство задължава 
търговските банки и други финансови организации да прилагат мерки за идентифициране 
на практики за изпиране на пари. Разбирането и уязвимостта към изпирането на пари 
трябва да доведат до изграждане на доверие в системите за откриване изпирането на пари, 
определяне на подходящото ниво на разходите за извършване на дейности по изпирането 
на пари, служителите да извършват съответните процеси за проверка на сметките. 
Абсолютен приоритет за банките по отношение на дейностите срещу изпирането на пари 
трябва да бъде подобряването на техните системи за борба с изпирането на пари. 
 Изпирането на пари се отразява на общото положение в страните и ги прави 
уязвими и нанася щета не само пряко на финансовите институции, но и на 
производителността на страната в различните й икономически сектори, като реалния 
сектор, сектора за международната търговия и потоците на капитала. Отрицателните 
икономически ефекти от изпирането на пари върху икономическото развитие могат да 
бъдат квалифицирани по отношение на три сектора на икономиката:31 

➢ финансов сектор; 
➢ реален сектор; 
➢ външен сектор. 

 В реалния сектор изпирането на пари има косвен отрицателен ефект върху 
икономическия растеж, като пренасочва ресурсите към по-малко продуктивни дейности. 
Както може да се види от различни доклади за типологиите за изпиране на пари, изпраните 
пари по канали, различни от финансовите институции, често се инвестират в това, което 
е известно като „стерилни“ инвестиции или инвестиции, които генерират малко 
допълнителна производителност за по-широката икономика. Такива са, например, 
недвижими имоти, изкуство, антики, бижута и луксозни автомобили. За развиващите се 
страни пренасочването на оскъдни ресурси към по-малко продуктивни сфери и дейности 
или към вносни луксозни стоки компрометира предпоставките за постигане на 
икономически растеж. Освен това, чрез схеми за пране на пари престъпните организации 
могат да ги трансформират производителни предприятия със стерилни инвестиции, 
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работещи с тях с цел изпиране на незаконни доходи, а не като предприятия, които 
увеличават печалбите и отговарят на търсенето на потребителите и са достойни за 
легитимен инвестиционен капитал.  
 Изпирането на пари също така улеснява престъпността и корупцията в 
развиващите се икономики. Голямата престъпност и корупцията действат като спирачка 
за икономическото развитие, докато политиките за борба с изпирането на пари могат да 
възпрепятстват тази дейност.  
 Механизми за пране на пари съществуват и при международната търговия и 
задграничното преместване на капитали. Доброто разпознаване на проблема с 
незаконното изнасяне на капитал от държавата е улеснено от местните финансови 
институции, но и от чуждестранни финансови организации. В условията на външната 
търговия често се използват парични потоци, чиято цел е да бъдат легализирани. Това 
става чрез закупуване на стоки зад гранца с такива средства и тяхното реализиране в 
страната по линия на вноса. Този внос не генерира местна икономическа активност или 
трудова заетост, а в някои от случаите може изкуствено да намали местните цени, с което 
се понижава рентабилността на местните предприятия. 

Параграф 3.1 поставя акцент на идентифицирането, анализирането и оценяването 
на риска от изпирането на пари е съществена част от прилагането и разработването на 
национална стратегия за борба с тези практики. Това включва законодателни инциативи, 
мерки за превенция и за смекчаване на негативните ефекти от изпирането на пари. 
Оценката на риска подпомага определянето на приоритетите и правилното разпределение 
на ресурсите от страна на отговорните институции. Резултатите от една национална 
оценка на риска от изпирането на пари, независимо от нейния обхват, могат да 
предоставят полезна информация за финансовите институции и някои нефинансови 
предприятия и професии в подкрепа на на техните собствени оценки на риска. Ако 
рисковете от изпирането на пари са правилно иденитифицирани и анализирани, 
институциите могат да прилагат ефективни и адекватни мерки.32 

 Оценката на риска от механизмите за изпиране на пари трябва да бъде достатъчно 
изчерпателна, за да даде пълна и точна информация, спомагаща за предприемането на 
подходящи мерки. В съдържателен аспект оценката трябва да обхваща всички 
потенциалните заплахи и техните последици. Обхватът на дейностите, техниките и 
сферите за изпиране на пари са от значение. Равнищата, на които може да се извършва 
подобна оценка са локално (секторно), регионално, национално и международно. 
Страната обаче ще трябва да гарантира, че всички съответни механизми се вземат предвид 
и обработват чрез комбиниране на различни видове оценки. 

 Изпирането на пари е основен риск за икономическото развитие, който 
разпроститра своите ефекти върху финансовия, реалния и външния сектор на 
националното стопанство. В по-конкретен план, то причинява негативи за организациите 
от финансовия сектор, които имат съществена роля за постигането на икономически 
растеж. Освен това, намалява производителността в реалния сектор на икономиката 
поради отклоняване на ресурси, които при други обстоятелства биха могли да инвестират 
и да носят добавена стойност. Подобни смущения се предизвикват и в областта на 
международната търговияи свободното движение на капитала, от които ползите се 
присвоят от определени лица, а не от данъкоплатците на страната. Изпирането на пари 
може да наруши синхрона в действитяа на финансовите институции в дадена страна. 
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Поради високата интеграция на капиталовите пазари днес, прането на пари може да 
повлияе негативно на валутните курсове и на равнищата на лихвените проценти. 
Легализираните „мръсни” пари се вливат в глобалната финансова система, при което 
негативните ефекти могат да се трансферират във всяка точка на планетата. Например, 
провеждането на спекулативни операции на фондовите борси с подобни средства може да 
променя индексите на акциите и да въздейства върху доходността от инвестициите.33 

Параграф 3.2 разглежда практическите механизми за пране на пари. Изпирането на 
пари и незаконните финансови дейности нанасят вреди върху редица сфери, 
икономически и социални, с което могат да се определят като засрашаващи националната 
сигурност на странат. Те представляват сериозни предизвикателства за повечето страни 
поради наличието на икономики, разчитащи основно на такива парични потоци. В 
коминация с недостатъчно ефективни правни рамки, слаб граничен контрол, неадектватни 
регулаторни механизми, те създават заплахи за нацианолната сигурност и обществения 
ред. На съвременния етап на все по-задълбочени глобализационни процеси се отбелязва 
сериозно развитие и на техники за изпиране на пари, включително използването на 
международния търговски режим, алтернативни системи за парични преводи и сложни 
корпоративни структури.34 

Появата на прането на пари в международен план се разглежда като явление и 
проблем, който застрашава целостта на световната финансова система, а също така се 
разглежда на национално ниво като сериозна заплаха за националната финансова система, 
в която текат чужди и вътрешни „мръсни“ пари . . Проблемът е по-сериозен, ако се разбере 
ролята на професионалистите във финансовите институции, които са криминализирани 
под влиянието на корупционни оферти и въвлечени в престъпната игра с намиране на 
начини и консултантска роля за насочване на "изпращането на пари" в инвестиционни 
проекти, което улеснява рециклирането незаконно придобити облаги от престъпление. 

Прането на пари дава възможност на престъпните организации да закупят защита 
за себе си и своите печалби чрез корупция и да консолидират икономическата си мощ, 
прониквайки в легалната икономика, създавайки най-важната връзка между престъпния 
свят и легалното общество. Процесът на преобразуване на незаконни пари в легални 
означава включването им в легалната финансова система, т.е. незаконно придобити пари 
чрез финансови институции, където те се представят като законни, влизат в легалната 
финансова система и представляват законно придобита собственост на извършителите на 
престъпна дейност. 

Въз основа на посочените характеристики на процеса на изпиране на пари може да 
се отбележи, че първият етап в процеса на изпиране на пари често е физическото движение 
на пари в чужбина. Това премахва парите от мястото, където е извършено неправомерното 
действие по тяхното изпълнение. За тази цел физическите парични преводи често се 
оказват ефективни. Благодарение на липсата на контрол върху движението на капитали 
през границите, за престъпниците все още е лесно да изпращат незаконно придобити пари 
в по-благоприятна съседна държава. Те могат да направят това, като използват сложни 
средства като самолети, кораби или автомобили, или просто като скрият пари в багаж или 
тайни отделения. При пране на пари можете да решите да разделите големи суми пари на 
по-малки и по-малко забележими суми, които след това да бъдат депозирани в банкова 
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сметка. Като алтернатива, те могат да купуват парични инструменти (чекове, касови 
ордери и др.), които след това се събират и депозират в сметки на друго място. 

Параграф 3.3 разглежда размерът на финансовите потоци на изпране на пари. 
Прането на пари е заплаха не само за световната икономика, но и за националната 
сигурност. Това застрашава рентабилността на финансовите институции поради 
разходите, свързани с борбата с порока чрез по-високи разходи за предотвратяване на 
прането на пари. Установената световна икономика и взаимосвързаните парични пазари 
направиха паричните преводи в чужбина лесни и бързи. В някои държави строгите 
правила за банкова тайна помагат да се скрие източникът на незаконни пари, което 
улеснява изпирането на пари за престъпниците.35 

➢ През 2019 г. беше засечено пране на пари на стойност 3,1 милиарда долара. Над 
80% от тях са заловени в Северна Америка. 

➢ През 2019 г. банките платиха над 6,2 милиарда долара глоби за борба с прането 
на пари в световен мащаб. 

➢ Приблизителната обща сума на изпираните пари годишно в световен мащаб е 2-
5% от световния БВП (800 милиарда долара - 2 трилиона долара) 

➢ През 2019 г. общите разходи за незаконни финансови дейности, като пране на 
пари, са 3,6% от световния БВП, като са изпрани 1,6 трилиона долара. 

➢ Около 50% от случаите на пране на пари, съобщени в Латинска Америка, са от 
финансови фирми. 

➢ Прането на пари представлява около 1,2% от общия БВП на ЕС. 
➢ Прането на пари в Съединените щати представлява 15% -38% от прането на пари 

в световен мащаб. 
➢ Приблизително 90% от изпирането на пари не се разкрива. 
➢ 48% от банките имат остаряла технология за ефективно изпълнение на 

изискванията за спазване на изискванията за защита на дълга. 
➢ 31% от незаконния поток от средства се блокира всяка година чрез Сигнали за 

подозрителни дейности. 
Параграф 3.4 разглежда подобряването на разбирането и уязвимостта на прането 

на пари и необходимостта от предприемане на финансови мерки за борба с изпирането на 
пари. Най-големите случаи на пране на пари са извършени от организирани престъпни 
групировки и включват сложна мрежа от лица, бизнес дейности, вътрешни плащания, 
както и електронни плащания в страната и чужбина. Обикновено физическите лица 
депозират пари в банковата система в малък мащаб, за да избегнат разкриване. След това 
престъпниците пренасят големи суми пари в чужбина. Това е сложна структура, 
предназначена да избегне съмнения в произхода на парите, карайки банките да дефинират 
определени системи за наблюдение на транзакции, които биха могли да означават пране 
на пари и идентифициране на риска на приемливо ниво. 

Прането на пари остава голям проблем и за банките и финансовите институции. 
Тъй като престъпниците стават по-умни, настоящите системи за борба с изпирането на 
пари остават строги. За да използват огромното количество данни, достъпно сега за 
банките, те трябва да възприемат нови технологии за съответствие и да разбират 
престъпните мрежи по-широко, отколкото като единични транзакции. Само тогава 
банките и финансовите институции ще намалят уязвимостта си към пране на пари. 
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Параграф 3.5 поставя акцент върху необходимостта от повишаване степента на 
координация между институциите, ангажирани с борбата с прането на пари, както в 
дадена страна, така и на международно равнище. Борбата срещу прането на пари е 
непрекъснат процес. Стопанските субекти, които инициират подобни практики 
обикновено намират подходящи места – държави с пропуски в нормативната уредба, 
неефктивно работещи институции или други пречки за прилагане на законите за борба с 
изпирането на пари. Засилването на международното сътрудничество може да намали 
негативните му ефекти върху обществото, бизнеса и икономическото развитие. 
 За постигането на по-висока степен на ефективност в установяването, 
предотвратяването и неутрализирането на практики по изпиране на пари е необходимо 
по-тясно сътрудничество в международен план. Това изисква разработване на набор от 
закони и процедури, които предлагат палитра от ефективни мерки, реализируеми на 
междудържавно равнище, независимо дали става дума за развити или развиващи се 
страни. Със съвместно обучение и техническа помощ трябва да се разработят методи за 
борба с престъпните предприятия, контрабандата, незаконния трафик на наркотици, 
прането на пари и финансовите престъпления. 
 Във фокуса на внимание на параграф 3.6 е необходимостта от увеличаване на 
работните капацитети на финансовите органи за борба с прането на пари. Органите и 
институциите в държавата, които имат правомощия да участват в борбата срещу 
изпирането на пари, днес са изправени пред редица предизвикателства, които трябва да 
бъдат преодолени, за да се противостоят успешно на глобално координираните, 
организирани и управлявани мрежи на организирана престъпност. За да могат да се 
изправят срещу тях, националните регулаторни органи в борбата срещу изпирането на 
пари трябва да засилят и повишат своите способности и умения в изследователската 
работа, да разработят нови форми на осигуряване на информация и да имат 
специализирани познания за дейностите, свързани с организираната престъпност и 
прането на пари. 
 Изпирането на пари подкопава интегритета на финансовите институции и пазари. 
Финансовите институции могат да играят значителна роля в борбата срещу изпирането на 
пари. По-ефективен отговор на заплахата от изпирането на пари може да бъде разработен 
чрез създаване на условия ресурсите да бъдат насочени към области с реален риск, 
премахване на ненужни бюрократични тежести, които не допринасят за борбата с 
изпирането на пари. 
 Борбата срещу изпирането на пари трябва да бъде приоритет на международната 
общност. Сред целите на този приоритет са защитата на целостта и стабилността на 
международната финансова система и ограничаването на възможностите за легализиране 
на средства от престъпна дейност. Функциите за надзор на финансовия сектор трябва да 
се развият като неразделна и съществена част от международните усилия за борба с 
изпирането на пари. 
 На основата на представеното в трета глава на дисертазията могат да се направят 
някои по-важни заключения. Подобряването на системите на финансови мерки срещу 
изпирането на пари трябва да бъде насочено към премахване на възможните последици 
от изпирането на пари върху икономиките на страните. Основният фокус е необходимо да 
се насочи към идентифициране и оценка на рисковете за стабилността на финансовите 
институции и финансовите системи, за устойчивостат на международните капиталови 
потоци и за преките чуждестранни инвестиции. Системите трябва да имат за цел да 
предотвратят реализирането на практики по изпиране на пари, които използват 
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пропуските и различията между националните системи за борба с изпирането на пари. По 
този начин ще се предотврати трансферът на ресурси си към страни със слаби или 
неефективни правни и институционални системи. 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Финансовите мерки срещу изпирането на пари се приемат като превантивни мерки 
и финансови санкции. Санкциите са носечни спрямо институции, които не спазват 
процедурите. Финансовите мерки за борба с изпирането на пари се отнасят до редица 
процедури, които предотвратяват изпирането на пари от незаконни дейности. 
 С цифровизацията на обществено – икономическите процеси, установяването на 
самоличността на потребителя става все по-трудна, въпреки процедурите за 
идентификация. Милиони транзакции се извършват всеки ден по целия свят и е много 
трудно да се проследят успешно. Решението на този важен проблем е софтуерът за 
съвместимост. 
 За да се предприемат финансови действия срещу изпирането на пари, трябва да се 
знае, че подобни практики имат сходни характеристики в световен мащаб. Има два 
ключови елемента, които трябва да се вземат предвид, когато става въпрос за пране на 
пари. Първо, изпирането на пари като акт изисква осигуряването на финансови услуги. На 
второ място, то и изисква сериозни познания за механизмите на неговата реализация без 
последици за извършителя на деянието и относно източника на средствата. 
 Финансовите мерки срещу изпирането на пари обикновено се приемат като 
санкции за извършителите на действията. Институциите трябва да обмислят внимателно 
статуса си на съгласуване и да интегрират използването им. 
 Силните системи от мерки срещу изпирането на пари подобряват целостта и 
стабилността на финансовия сектор, което от своя страна улеснява интеграцията на 
държавите в световната финансова система. Те също така укрепват управлението и 
фискалната администрация. Интегритетът на националните финансови системи е от 
съществено значение за финансовия сектор и макроикономическата стабилност както на 
национално, така и на международно ниво. 
 Предотвратяването на изпирането на пари означава прилагане на поредица от 
закони, разпоредби и процедури, предназначени да предотвратят легализирането на 
незаконни по произход приходи. Финансовите институции и правителствата постоянно 
търсят нови начини и предприемат финансови мерки за борба с изпирането на пари. 
 Системите за предприемане на финансови мерки за предотвратяване на изпирането 
на пари трябва бързо да бъдат адаптирани, за да могат да проследяват незаконни парични 
потоци, да предоставят данни за физически и юридически лица, информация за сметки и 
за транзакции. Законодателството предвижда финансовите институции да надграждат 
своите системи с по-добри алгоритми и модели в унисон с цифровизацията на процесите. 
 Глобалните тенденции днес принуждава компаниите за финансови услуги да 
използват непрекъснато нарастващи ресурси и усилия, за да бъдат в крак с практиките за 
пране на пари. Ефективността се постига чрез прилагане на нови технологии и процедури 
за борба с изпирането на пари.  
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IV. СПРАВКА С НАУЧНИТЕ И ПРАКТИКО – ПРИЛОЖНИТЕ 

ПРИНОСИ 

 
 
 

1. Предложен е концептуален модел на система от мерки и дейности за успешна 
борба с изпирането на пари. Моделът включва набор от превантивни и регулативни 
финансови мерки срещу изпирането на пари. 

2. На основата на прегледа на добрите практики прилагани в различни страни е 
направена класификация на мотивите за прилагане на практики, свързани с изпирането на 
пари. 

3. Проучени и емпирично доказани са методите и аспектите на оптимизиране и 
функциониране на системите за борба с изпирането на пари чрез високотехнологични - 
високотехнологични комуникационни системи. 

4. В резултат на оценката на резултатите от прилаганите по страни мерки и 
ефективността на работа на институциите са направени предложения за подобряване 
координацията и сътрудничеството между компетентните държавни органи при събиране 
на информация за борба с изпирането на пари. 
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