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РАБОТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от Българска финтек асоциация 

 

В чл. 59 предлагаме да се направят следните изменения: 

 

Чл. 59. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 

2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е 

действителен собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, 

се извършва чрез използването на поне два от следните способи:   

1. справка от съответния регистър по чл. 63 и документите по чл. 64;  

2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2, както и други документи, от които 

да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или 

контролът съгласно § 2 от допълнителните разпоредби, както и да няма съмнение, че 

лицето, за което е получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;  

3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото 

лице. 

 

 

В чл. 66 предлагаме да се направят следните изменения и допълнения: 

 

1. Създава се нова алинея 2: 

 

„В допълнение към мерките по алинея 1, лицата по чл.4, т.1, чл.4, т.2 и чл.4, т.3 

изясняват произхода на средствата и чрез събиране на информация от поддържаните от 

Националния осигурителен институт регистри и бази данни на осигурените лица. 

Лицата по чл.4, т.1, чл.4, т.2 и чл.4, т.3 имат право на достъп до тези регистри, без да се 

информира лицето, за което данните се отнасят, и без да се иска съгласието на това 

лице.“   

 

2. Досегашните алинея 2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.  

 

С оглед на горното изменение, предлагаме и следното изменение и допълнение в 

чл. 74 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс: 

 

В чл. 74, ал. 1 се добавя т. 8: 

 

„8. писмено искане на банки и финансови институции и за целите на 

осъществяване на комплексна проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари 

и изясняване произхода на средства на клиента.“ 
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