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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

(Обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

“1. Българската народна банка, банките, банките със седалище в чужбина,
получили разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществяват дейност
в страната чрез клон, финансовите къщи, обменните бюра, както и лицата, предоставящи
услуги по паричен превод от страната за чужбина или обратно, действащи от свое или от
чуждо име;”

б) в т. 2 накрая се добавя “и чуждите застрахователи, получили разрешение
от Националния съвет по застраховане да извършват застраховане и презастраховане в
страната чрез клон";

в) в т. 12 след думата “борси” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата
“посредници” се добавя “и лица, организиращи неофициални пазари на ценни книжа;"

г) в т. 21 накрая се поставя запетая и се добавя “когато плащането е
извършено в брой и стойността е над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда
валута”

д) точка 24 се изменя така:

“24. лица, които извършват по занятие сделки с вещи с висока стойност, като
благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, предмети с
историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна
стойност и природни образци, както и лица, които организират търгове за разпродажба
на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 хил. лв. или
тяхната равностойност в чужда валута;”

е) точка 26 се изменя така:

“26. лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното
облагане;”
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ж) създават се  т. 28 и 29:

“28. адвокати и други лица, които по занятие извършват консултации, когато:

а) предоставят съвет относно покупко-продажба на недвижим имот или
прехвърляне на предприятие на търговец или осъществяват такава сделка от името на
свой клиент (трето лице);

б) предоставят съвет относно управление на пари, ценни книжа или други
финансови активи или управляват подобни активи от името на свой клиент (трето лице);

в) предоставят съвет относно откриване или разпореждане с банкова сметка
или със сметка за ценни книжа или откриват, или се разпореждат с банкова сметка или
със сметка за ценни книжа от  името на свой клиент (трето лице);

г) предоставят съвет относно набавяне на средства за учредяване на търговец,
увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка
друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца или
извършване на тези действия от името на свой клиент (трето лице);

д) предоставят съвет относно учредяване, организиране на дейността или
управление на офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление
или друга подобна структура, или учредяват, организират дейността или управляват
офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление или друга
подобна структура, в страната или в чужбина от името на свой клиент (трето лице);

е) действат за сметка на  или от името на свой клиент (трето лице) в каквато и
да е финансова операция или сделка с недвижим имот;

29. лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с
недвижими имоти.”

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “както и към регистрираните в
страната клонове на чужди лица, попадащи в кръга на посочените в ал. 2 и 3”.

§ 2. Създава се чл. 3а:

“Чл. 3а. (1) Органите за надзор върху дейността  на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3
са длъжни да предоставят информация на Агенцията за финансово разузнаване, ако при
осъществяване на надзорната си дейност установят извършване на операции или сделки,
свързани със съмнение за изпиране на пари.

(2) В проверките, извършвани от органите по ал. 1, се включва и проверка на
изпълнението на изискванията на този закон от проверяваните лица. При констатиране
на нарушение органите за надзор уведомяват Агенцията за финансово разузнаване, като
изпращат извлечение от констативния акт в съответната част.”

§ 3. Член 4 се изменя така:

“Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите
си при установяване на трайни търговски отношения, в това число при откриване на
банкова сметка или сметка за ценни книжа, както и при извършване на операция или
сключване на сделка на стойност над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда
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валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 – и при извършване на операция с левове или с чужда
валута в наличност на стойност над 10 хил. лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една
операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 хил. лв. или тяхната
равностойност в чужда валута, съответно
10 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че
операциите или сделките са свързани.

(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 7 са длъжни да идентифицират клиентите си по
реда на чл. 6 при вписването в регистъра по чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта.

(4) При невъзможност за идентифициране съгласно изискванията на този
закон или при непредставяне на декларация по ал. 7 лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни
да откажат извършването на операцията или сделката.

(5) При установяване на трайни търговски отношения или
осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис, или друга форма без
присъствието на клиента лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да предприемат
подходящи мерки за удостоверяване истинноста на идентификационните
данни на клиента. Такива мерки могат да бъдат проверка на представените
документи, изискване на допълнителни документи, потвърждаване на
идентификацията от друго лице по чл. 3, ал. 2 и 3 и др.

(6) Първото плащане по операция или сделка, наредена или сключена чрез
електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма
без присъствието на клиента, се осъществява чрез сметка, открита на името на клиента в
българска банка или в чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската
народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон.

(7) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и
3  на стойност над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над
10 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в
брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са
длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или
сделка.

(8) Формата на декларацията по ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3, условията и редът
за подаването й, както и условията и редът за освобождаване от задължение за
деклариране се уреждат с правилника за прилагане на закона.

(9) Идентификация не се изисква и декларация не се попълва, когато
клиентът е българска банка, чужда банка, получила разрешение (лицензия) от
Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, банка от
страна - членка на Европейския съюз, както и банка от държава, включена в списък,
утвърден със съвместна заповед на министъра на финансите и управителя на
Българската народна банка.
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(10) В списъка по ал. 9 се включват държави, чието законодателство съдържа
изисквания, съответстващи на изискванията на този закон. Списъкът се обнародва в
“Държавен вестник”.

(11) В случаите, при които поради характера на операцията или сделката
нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването й, лицето
по чл. 3, ал. 2 и 3 е длъжно да идентифицира клиента в момента, в който стойността на
операцията или сделката бъде определена, ако тя е над 30 хил. лв. или тяхната
равностойност в чужда валута, съответно над 10 хил. лв. или тяхната равностойност в
чужда валута, когато плащането се извършва в брой. Този случай не изключва
задължението за идентификация при установяване на трайни търговски отношения.

(12) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 2 идентифицират клиентите си при сключване на
застрахователен договор съгласно раздел I от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона
за застраховането, когато брутният размер на периодичните премии или вноски по
застрахователния договор за една година е 2 хил. лв. или повече или премията или
вноската по застрахователния договор е еднократна и е в размер 5 хил. лв. или повече.

(13) Лицата по чл. 3, ал.  2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си и
извън случаите по ал. 1 - 12, когато възникне съмнение за изпиране на пари.”

§ 4. В чл. 5 се създава ал. 3:

“(3) При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка, не действа
от свое име и за своя сметка, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да извършат
уведомяването по чл. 11 и да предприемат подходящи мерки за събиране на информация
за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или
сделката. Мерките се определят с правилника за прилагане на закона.”

§ 5. В  чл. 6 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

“(3) От документите по ал. 2 се снема копие, освен ако данните, съдържащи
се в тях, се отразяват точно в други документи, съставяни от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, и
се съхраняват при условията на чл. 8.”

2. В ал. 5 думите “за идентифициране на клиенти” се заличават.

3. В ал. 7 думите “чл.  6” се заменят с “този закон”.

§ 6. Член 10 се изменя така:

“Чл. 10. (1) Агенцията за финансово разузнаване е администрация към
министъра на финансите - юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище
София.

(2) Агенцията за финансово разузнаване получава, съхранява, проучва,
анализира и разкрива на правоохранителните органи информация, получена при
условията и по реда на този закон. Структурата, организацията на дейността и
числеността на персонала на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от
Министерския съвет.
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(3) Агенцията за финансово разузнаване се ръководи от директор, който се
назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя за срок 5
години.

(4) Директорът на агенцията може да бъде предсрочно освободен от
министъра на финансите съгласувано с министър-председателя поради несправяне с
възложените му функции по мотивирано предложение на главния инспектор на
финансовото разузнаване.

(5) Министърът на финансите определя заместник-министър на финансите,
който изпълнява функците на главен инспектор на финансовото разузнаване,
предвидени в този закон или в друг нормативен акт.

(6)  Главният инспектор на финансовото разузнаване може по всяко време да
извърши проверка или да възложи на инспектор от Министерството на финансите
извършването на проверка на дейността на Агенцията за финансово разузнаване, както и
да изиска доклад от директора на агенцията. Директорът е длъжен да представи доклада
в определения от главния инспектор на финансовото разузнаване срок.

(7) Главният инспектор на финансовото разузнаване не може да взема
решения или да дава указания по въпроси, които са от компетентността на директора на
Агенцията за финансово разузнаване или засягат непосредствено осъществяването на
нейните функции.

(8) Министърът на финансите одобрява годишния доклад за дейността на
Агенцията за финансово разузнаване.

(9) В Агенцията за финансово разузнаване могат да бъдат привличани като
експерти представители на Българската народна банка, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието, на органите на съдебната власт и други
специалисти.

(10) Взаимодействието между Агенцията за финансово разузнаване,
Българската народна банка, службите за сигурност и обществен ред, Националната
следствена служба и прокуратурата се урежда с инструкции на министъра на финансите
и съответно на управителя на Българската народна банка, министъра на вътрешните
работи, министъра на отбраната, директора на Националната разузнавателна служба,
директора на Националната следствена служба и главния прокурор.

(11) Взаимодействието между Агенцията за финансово разузнаване и
административните структури към министъра на финансите се извършва по ред,
определен от министъра на финансите.”

§ 7. Създава се чл. 11а:

“Чл. 11а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 уведомяват Агенцията за финансово
разузнаване за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил. лв. или тяхната
равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент.

(2) Агенцията за финансово разузнаване води регистър на плащанията по ал.
1. Регистърът може да се използва само за целите на противодействието на изпирането
на пари.
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(3) Редът и сроковете за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят
с правилника за прилагане на закона."

§ 8. Създава се чл. 11б:

"Чл. 11б. (1) Агенция “Митници” предоставя на Агенцията за финансово
разузнаване информацията за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия
лизинг между местни и чуждестранни лица и за износа и вноса на левове и
чуждестранна валута в наличност, събирана при условията и по реда на Валутния закон.

(2) Редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определя от министъра
на финансите."

§ 9. Създава се чл. 11в:

"Чл. 11в. (1) Агенцията за финансово разузнаване и службите за сигурност и
обществен ред обменят информация, свързана с осъществяваните от тях
законовоустановени функции. Решението относно обема информация, който следва да
се предостави за всеки конкретен случай, се взема от директора на агенцията, съответно
от директора на съответната служба за сигурност или обществен ред.

(2) Условията и редът за обмена на информация, както и способите за
защитата й се определят в съвместните инструкции  по чл. 10, ал. 10.”

§ 10. В чл. 12, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя  “както и
съответните служби за сигурност и обществен ред”.

§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите “Българската народна банка” съюзът “и” се заменя със
запетая, а след думата “банките” се добавя “и банките със седалище в чужбина,
получили разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществяват дейност
в страната чрез клон”.

2. В ал. 2 след думите “Българската народна банка” съюзът “и” се заменя със
запетая, а след думата “банките” се добавя “и банките със седалище в чужбина,
получили разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществяват дейност
в страната чрез клон”.

3.  В ал. 5 думите “статистическа информация по чл. 7 от” се заменят с
“информация, събирана по”.

§ 12. В чл. 14 след думите “ал. 2 и 3” се поставя запетая и се добавя “техните
управители”, а след числото “11” се добавя “11а”.

§ 13. В чл. 15 след числото “11” се добавя “11а”, а в края на текста се добавя
“или на договор”.

§ 14. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след числото “11” се добавя “11а”.

2. В ал. 2 след думата “разузнаване” съюзът “и” се заменя със запетая и се
добавя “главният инспектор на финансовото разузнаване, инспекторите, на които е
възложена проверка по чл. 10, ал. 6, и”, а цифрата “3” се заменя с “9”.
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3. В ал. 3 след думата “агенцията” се добавя “главният инспектор на
финансовото разузнаване, инспекторите, на които е възложена проверка по чл. 10, ал. 6”
и цифрата “3” се заменя с “9”.

4. В ал. 4 думите “чл. 10, ал. 3” се заменят с “чл. 10, ал. 9”.

§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст  става ал. 1 и в нея думите “актове и двустранни
споразумения” се заменят с “договори и реципрочност”.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Директорът на агенцията сключва, изменя и прекратява международни
договори относно обмена на информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране
на пари, при условията и по реда на Закона за международните договори на Република
България.”

§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1  след числото “15а” се добавя “чл. 17, ал. 6 и 7 или откаже да даде
съдействие, да предостави документи или сведения или да осигури достъп по чл. 17, ал.
7”.

2. В ал. 2 след числото “11” се добавя “11а”.

§ 17. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 4, 5 и 6:

“4. "Служби за сигурност" са Националната разузнавателна служба,
Национална служба "Сигурност" - МВР, дирекция "Защита на средствата за връзка" -
МВР, и служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" -
Министерство на отбраната.

5. "Служби за обществен ред" са Национална служба "Полиция" - МВР,
Национална служба "Борба с организираната престъпност" - МВР, и Национална служба
"Гранична полиция" – МВР.

6. “Орган за надзор” е държавен орган, овластен от закон или друг
нормативен акт да упражнява общ контрол върху дейността на лице по чл. 3, ал. 2 и 3.“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 16. Навсякъде в закона думите “Агенция “Бюро за финансово разузнаване”
се заменят с “Агенцията за финансово разузнаване”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 17. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 15, 21,
52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от
2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) в чл. 64, ал. 2 думите “Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” се заменят с “Агенцията за финансово разузнаване”.
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§ 20. В Закона за защита на класифицираната информация (ДВ, бр. 45 от 2002
г.) в чл. 48, ал. 5 думите “Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се заменят с
“Агенцията за финансово разузнаване”.

§ 21. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г.) в чл. 7, ал. 1, т. 2 думите “Агенция “Бюро за
финансово разузнаване” се заменят с “Агенцията за финансово разузнаване”.

§ 22. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от
1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г.) в чл. 80, ал. 1 думите “Агенция
“Бюро за финансово разузнаване” се заменят с “Агенцията за финансово разузнаване”.

§ 23. В Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн., ДВ, бр. 92 от
2000 г.; доп., бр. 28 от 2002 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 17 думите “Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” се заменят с “Агенцията за финансово разузнаване”.

§ 24. (1) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се поемат от Агенцията за финансово
разузнаване.

(2) Заварените трудови и служебни правоотношения на служителите на
“Агенция “Бюро за финансово разузнаване” не се прекратяват, като съответно се
прилага чл. 123 от Кодекса на труда.”

§ 25.  Параграф 7 влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)



М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари

Предложените изменения и допълнения на Закона за мерките срещу
изпирането на пари целят постигане на пълно съответствие на българската превантивно-
правна уредба с основните правни актове на Европейския съюз (ЕС), насочени срещу
изпирането на пари (Директивата на Съвета 91/308 ЕЕС за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и  Директива
2001/97/ на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г., изменяща
Директивата на Съвета 91/308 ЕЕС за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари).

С изменението на чл. 3, ал. 2 се прецизира кръгът задължени да докладват
лица. В съответствие с изричното изискване на Директива 2001/97/ в този кръг са
включени лицата, упражняващи свободна практика, като юристи (адвокатите).
Задължението не обхваща случаи на процесуално представителство. Случаите, при
които се дължи докладване на съмнителна операция и сделка, са изрично посочени в
нормата на закона. В съответствие с директивата към лицата по чл. 3, ал. 2 са включени
и посредниците в търговията с недвижими имоти, както и лицата, организиращи
неофициални пазари на ценни книжа; лицата, които по занятие извършват консултации в
областта на данъчното облагане; лицата, които извършват по занятие сделки с вещи с
висока стойност, като благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на
изкуството, културно-исторически ценности; лицата, организиращи търгове за
разпродажба на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над
30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.

От кръга на задължените по чл. 3, ал. 2 и 3 лица отпадат търговците на
дребно на алкохол и цигари. Причините са две: липсата на международен стандарт и
практика тези лица да бъдат задължавани да докладват съмнителни операции и сделки и
неефективността на уредбата. За срока на съществуването й от  януари 2001 г. досега не
е постъпил нито един доклад от подобно лице. От друга страна, включването на
прекомерно широк кръг лица води до пресищане на системата и до намаляване на
нейната ефективност. Идеята на цитираните директиви на ЕС и другите международни
стандарти в сферата на противодействието на изпирането на пари е да бъдат обхванати
със задължение за докладване финансовите посредници и консултантите по различните
операции и сделки, а не страните по тях. Същевременно в кръга на задължените да
докладват лица остават търговците на алкохол и цигари на едро.

В съответствие с посочената директива в законопроекта се предвижда
задължение за държавните органи, упражняващи общ надзор върху дейността  на лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3, да предоставят информация на Агенцията за финансово разузнаване,
ако при осъществяване на надзорната си дейност установят извършване на операции или
сделки, свързани със съмнение за изпиране на пари.

Със законопроекта се прецизират редица текстове, регламентиращи
идентифицирането на клиенти, събирането на информация и нейната защита.

С предложените изменения се създават условия за по-бърз и ефективен обмен
на информация между  Агенцията за финансово разузнаване и службите за сигурност и
обществен ред. Това би позволило бързо и резултатно разследване на случаи на
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изпиране на пари чрез обединяване на информационните ресурси на служби,
които ползват различни методи за събиране и обработка на информация. Същевременно
текстът гарантира независимост и самостоятелност на всяка институция в преценката
относно обема информация, който ще обмени. Подобно изискване е задължително за
запазване на оперативната автономност на службите.

Законопроектът предвижда създаване на контролен механизъм по отношение
на дейността на финансовото разузнаване. Главният инспектор на финансовото
разузнаване – заместник-министър на финансите,  ще разполага с възможност да
наблюдава и контролира дейността на агенцията, но не и да се намесва в нейната
оперативна работа, за което е създадена законова гаранция. Създаването на такъв
механизъм е препоръчано в хода на преговорите с ЕС (Подкомитет № 8). По препоръка
на ЕС и с оглед постигане на функционална независимост в законопроекта е
регламентиран и правният статус на директора на агенцията, за когото се предвижда
петгодишен мандат.

Следвайки уредбата на противодействието на изпирането на пари и имайки
предвид положителния практически резултат в някои водещи страни като Италия и
САЩ, както и в някои страни -кандидатки за членство в ЕС, като Словения и Румъния
законопроектът предвижда установяване паралелно със съществуващия режим на
докладване на съмнителни операции и на режим на докладване на операции в брой.
Вторият режим е спомагателен. Той цели създаването на база от данни: докладваните
операции подлежат само на регистрация. Информацията в регистрите ще се използва
само когато и ако за съответното лице бъде получен доклад за съмнителна операция или
сделка. Поради необходимостта от осъществяване на технически мероприятия по
обезпечаване изпълнението на това задължение се предвижда съответната норма да
влезе в сила от 1 януари 2004 г.

С оглед повишаване на информационната основа за осъществяване на
аналитичната функция на Агенцията за финансово разузнаване е и задължението на
Агенция “Митници” да предоставя на Агенцията за финансово разузнаване
информацията за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между
местни и чуждестранни лица и за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в
наличност, събирана при условията и по реда на Валутния закон.

Предвидено е взаимодействието между Агенцията за финансово разузнаване и
Българската народна банка, службите за сигурност и обществен ред, Националната
следствена служба и прокуратурата да се урежда с отделни инструкции на министъра на
финансите, съответно на управителя на Българската народна банка, министъра на
вътрешните работи, министъра на отбраната, директора на Националната разузнавателна
служба, директора на Националната следствена служба и главния прокурор.

В съответствие с международните стандарти е предвидено нарушаването както
на други закони, така и на договори да не води до неблагоприятни правни последици за
докладвалото съмнителна операция или сделка лице.

Отчитайки приоритетността на международния обмен на оперативна финансово-
разузнавателна информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, е
прецизирана и разширена съответната уредба в закона. Предвидено е информация да се
обменя на принципа на реципрочността. На законово равнище е изведена
компетентността на директора на агенцията да сключва международни договори при
условията и по реда на Закона за международните договори на Република България,
уредена досега в устройствения правилник на агенцията.
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1.10.2002 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


