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ОСВЕТЯВАНЕ  НА  ТЪМНИТЕ  ЪГЛИ

Презентация на Проекта
Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в
сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на
тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането
на ПИП/БФТ и гарантиране на ефективността на политиката в тази област. Проектът е
създаден въз основа на работния документ, изготвен от служителите на Европейската
Комисия от 2019 г. „SWD(2019) 650”, в който се повдига въпроса за значителната
уязвимост на юридическите професии по отношение на изпирането на пари. След като
получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за правосъдие 2014-2020 г.,
Проектът стартира през декември 2020 г. и ще продължи 2 години, до ноември 2022 г.

Дейностите по Проекта включват: подготвителна фаза, включваща оценка на прилагането
на национално ниво на правото на ЕС в областта на ПИП/БФТ, както и разработване на
методологии и образователни материали; провеждане на обучителни дейности,
включително електронно обучение (eLearning) и четири обучителни семинара на високо
ниво; допълнителни дейности за насърчаване спазването на законодателството в
областта на ПИП/БФТ в ежедневната практика, включително изготвянето на сборник с
най-добрите практики, учебно посещение в Европол, план за действие относно
националните инициативи за ПИП/БФТ и Европейска конференция;

Обединението се ръководи от Италианската конфедерация на либералните професии
(Confprofessioni), и се състои от следните организации: Асоциацията за жените-адвокати,
България; Европейския съвет на свободните професии, Белгия; Италианската федерация
на нотариалните асоциации (Federnotai); Международния съюз на нотариусите (UINL);
Испанския генерален съвет на нотариусите; Генералния съвет на испанските адвокати.

Проектът LIGHT: Учредителна
среща

Нов законодателен пакет за борба с
финансовите престъпления:
Европейската комисия решава да
засили правилата за ПИП/БФТ

Асинхронно онлайн обучение
Обучителните дейности по Проекта
LIGHT вече започнаха!

Декларация за политиката относно
ролята на юридическите професии в
областта на ПИП/БФТ

Първа присъствена среща между
партньорите, проведена в град
София

Първи национален семинар: Град
Рим – 31 март - 1 април 2022 г.

КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТОЗИ БРОЙ?

ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС!
www.light-aml.eu

info@light-aml.eu

https://www.facebook.com/LIGHTPreventingMoneyLaundering
https://twitter.com/light_aml
https://www.linkedin.com/showcase/light-preventing-money-laundering/?viewAsMember=true
http://www.light-aml.eu/
mailto:info@light-aml.eu


Втората сесия на срещата първо разгледа процедурата за оценяване
на Проекта, като беше решено да се използват конкретни индикатори
за качествената оценка, както и въпросник, с който да бъдат събрани
коментари от страна на участниците. Като втора точка от дневния ред,
представителите на Испанския генерален съвет на нотариусите
представиха и разясниха различните видове обучения, планирани в
рамките на Проекта: подготовката на инструкторите (лекторите) за
обученията, дейностите за електронно обучение и семинарите. За
електронното/онлайн обучение (eLearning) ще бъде изготвена
специална платформа на английски език. Онлайн обучението ще бъде
насочено към 240 участници, като ще бъдат използвани технологии
като програмите PowerPoint, Zoom и други, за изготвяне на
презентации и кратки видеоклипове. Също така, части от семинарите
ще бъдат посветени на практически казуси, разработени от
инструкторите. На трето място, представителят на Международния
съюз на нотариусите обясни, че всички партньори ще отговарят за
избора на членове на Фокус групите, като във всяка от тях ще има по
пет адвокати и по пет нотариуси. Срещите на националните фокус
групи се провеждат през месеците февруари и март и се базират на
основните моменти, изведени в доклада на Европейската комисия:
слабите страни в отделните професии, културата за „поставяне на
отметки”, липсата на еднородност в тази област в рамките на
Европейския съюз като цяло и в допълнение – насочване на
вниманието върху ситуацията в четирите различни държави, като се
имат предвид и различията между различните юридически професии.

Координаторът на Проекта
LIGHT е: CONFPROFESSIONI –
Италианската
конфедерация на
либералните професии

Обединението, участващо в изпълнението на Проекта, финансиран
от Европейския съюз, проведе първата си среща на 21 и 22
декември 2020 г.

Проектът LIGHT:
Учредителна среща

По време на първата сесия от срещата се проведе дискусия относно
стратегията на Проекта: членовете стигнаха до общия извод, че
изпирането на пари и финансирането на тероризма са две различни
теми, които в същото време имат и много взаимни връзки и споделят
множество общи показатели, предопределящи съвместното им
разглеждане от националните политики и процедури; поради тези
причини повечето от участниците се съгласиха да бъде създадена
една-единствена работна група, която да обхваща и двете теми. След
това, делегатите от Италианската конфедерация на либералните
професии (Confprofessioni) представиха времевия график на Проекта
по отношение на работните пакети, като описаха планираните
дейности и очакваните резултати. Всички бяха информирани, че вече
са открити профили в социалните мрежи Facebook и Twitter, с цел
започване на някои от дейностите за комуникация и разпространение
на информация. Също така бе съобщено, че работата по
епистемологичната рамка е на път да започне и че ще бъде възприет
възходящия подход („отдолу-нагоре”), основан на професионалния
опит в борбата с изпирането на пари, с акцент, поставен върху
уменията и опита на участниците.

АЖА – Асоциация за
жените-адвокати
(България)
CEPLIS – Европейски
съвет на свободните
професии
FEDERNOTAI –
Италианска федерация
на нотариалните
асоциации
UINL – Международен
съюз на нотариусите
CGN – Испански
генерален съвет на
нотариусите
CGAE – Генерален съвет
на испанските
адвокати

Останалите бенефициенти
са:

Maria Serine Ferrah
Съдържанието на това съобщение за пресата изразява гледната точка единствето на неговия автор, който носи изцяло отговорност за него. Европейската комисия не носи отговорност за начина , по който се използва съдържащата се в него информация.



Органът за предотвратяване изпирането на пари (Anti-Money Laundering
Authority (AMLA)) ще бъде централният орган, който ще координира
националните надзорни власти и ще подобрява координацията между
ЗФР. Той също така ще извършва пряк контрол върху задължените
субекти от финансовия сектор, които са активни в значителна част от
държавите-членки и имат най-висок рисков профил в отделните
държави-членки, както и, независимо от критериите, задължените
субекти от финансовия сектор, които систематично не изпълняват
изискванията по отношение на ПИП/БФТ, когато съществува значителен
риск от ПП/ФТ.
Правилата на ЕС за ПИП/БФТ ще се прилагат изцяло за сектора на
криптоактивите. Всъщност, към списъка от задължени лица ще бъдат
добавени съществен брой субекти, включително всички доставчици на
услуги за операции с криптоактиви. Други проблеми, които пакетът има
за цел да реши, включват цифровата идентификация на самоличността;
транзакциите в брой (предложено е ограничение в размер на 10 000
евро за големи плащания в брой за цялата територия на ЕС); политиката
по отношение на трети държави и заплахите, свързани с ПП/ФТ,
произтичащи извън Съюза (онези трети държави, попадащи в списъка
на Специалната група за финансови действия (FATF), също ще бъдат
включени в списъка на ЕС, като ще бъде създаден „черен списък“ и „сив
списък“, отразяващ съдържанието на списъка на FATF). Комисията
счита, че новите предложения ще улеснят спазването на правилата за
ПИП/БФТ от страна на компаниите, както и че всички задължени
субекти ще получат ползи, благодарение на подобрения надзор и на по-
добрата обратна връзка от ЗФР, което ще позволи по-целенасочено
докладване на подозрителни транзакции и дейности. Законодателният
пакет ще бъде обсъден с Европейския парламент и със Съвета, като
Европейската комисия се надява на бързото протичане на
законодателния процес по приемането му.

Европейската комисия решава да засили правилата за ПИП/БФТ

Нов законодателен
пакет за борба с
финансовите
престъпления

Комисията най-накрая представи своя нов пакет от законодателни
предложения относно ПИП с цел подобряване на съществуващата
рамка на ЕС, укрепване на правилата на ЕС за ПИП/БФТ, както и борба с
финансовата престъпност. Очаква се предложенията да решат
проблемите в настоящия правен режим: фрагментиран подход в
рамките на ЕС като цяло, липса на сближаване между отделните
законодателства, неефективно сътрудничество между националните
надзорни органи и Звената за финансово разузнаване (ЗФР). В основата
на този пакет стои Планът за действие относно всеобхватната политика
на Съюза за предотвратяване на ИП/ФТ, представен на 7 май 2020 г.,
който изисква законодателни действия по отношение на неговите
стълбове 2, 3 и 4 във връзка с единните правила на ЕС за ПИП/БФТ;
надзор на ниво ЕС в областта на ПИП/БФТ; механизъм за подкрепа и
сътрудничество по отношение на ЗФР.

Регламент за създаването
на нов орган на ЕС за ПИП/
БФТ (AMLA), който трябва
да заработи през 2024 г.;
Нов регламент относно
ПИП/БФТ, съдържащ
пряко приложими
правила, включително в
областта на Комплексната
проверка на клиента (КПК)
и информацията за
Крайните действителни
собственици (КДС);
6-та Директива относно
ПИП/БФТ (AMLD6), която
ще замени
съществуващата
Директива 2015/849/ЕС;
Преразглеждане на
Регламент 2015/847/ЕС
относно Преводите на
средства, за проследяване
на преводите на
криптоактиви.

Четирите законодателни
предложения са следните:

1.

2.

3.

4.



Инструкторите са:

·Г-жа Капело притежава диплома по право от Католическия
университет в Ла Плата (Аржентина), образователна степен по право
от Университета „Крал Хуан Карлос” (Испания), както и магистърска
степен по „Криминология и криминално разследване” от Бизнес
Университета ESNECA и по „Съдебна психология” от Университета в
Куйо (Аржентина). Тя притежава 20-годишен опит в борбата с
изпирането на пари и финансирането на тероризма, финансовите
санкции и борбата с корупцията и подкупите, както и активна работа в
международни организации (FATF, ООН, CFATF, МВФ, Световната
банка, OAS/CICAD). Тя е външен съветник по въпросите на ПИП/БФТ
към Международния съюз на нотариусите и е външен консултант (към
Европейския съюз, PAcCTO, МВФ) по въпросите на международната
регулаторна техническа помощ и проектите за обучение, насочени към
държавите от ЕС, Азия и Латинска Америка. Тя също така е и директор
и професор по „Университетския курс за предотвратяване изпирането
на пари и финансирането на тероризма” в испанския университет
„Крал Хуан Карлос”, доцент в Бизнес Университета „Instituto de
Empresa” в Испания, професор по курса за магистри „Международни и
транснационални престъпления” в Международния университет в Ла
Риоха (Испания) и по курса за магистри „Икономическо наказателно
право” в Университета „Крал Хуан Карлос”.

·Г-н Монреал Хуртадо е банков ревизор в Централната банка на
Испания, член на кабинета на Инспекционния отдел от 2001 до 2014 г.,
който притежава над 30-годишен опит в борбата срещу изпирането на
пари и финансирането на тероризма, както и в борбата с корупцията и
подкупите. В момента е ръководител на звеното „Процедури, контрол и
образование” на Централизираната организация за предотвратяване
на изпирането на пари към Генералния съвет на нотариусите на
Испания и партньор в консултантската фирма „MONTREAL &
PARTNERS”, специализирана в консултациите в сферата на
финансовото регулиране и противодействие на изпирането на пари.
Той е международен консултант на МВФ и Междуамериканската банка
за развитие по въпросите на  ПИП/БФТ, банковото регулиране,
финансовите конгломерати, паричната политика и платежните
системи.

Партньорите в Проекта публикуваха покана за изразяване на интерес,
чиято цел е да се изготви списък с адвокати и нотариуси, които могат
да бъдат поканени да се включат в онлайн обучението, както и в
последващите обучителни дейности. Посетете този адрес, за да
научите повече.

Последвайте тази връзка, за да научите повече.

Асинхронно онлайн
обучение

Международни органи и взаимно оценяване;
Задължения, приложими към нотариуси и адвокати;
Финансиране на тероризма;
Идентификация на крайните действителни собственици (КДС);
Рискови индикатори;
Разследвания на престъпления, свързани с изпирането на пари и
финансирането на тероризма (ПИП/БФТ);
Рискове, свързани с ПП/ФТ;
Надзор над юридическите професии.

Обучението се състои от следните осем модула:

Продължителност на обучението:
Приблизително 8 часа.

Език:
Английски.

Целева група:
Адвокати и нотариуси от Белгия,
България, Италия и Испания.

Изисквания:
Владеене на английски език и
предишен опит в областта на
ПИП/БФТ.

Период на провеждане:
В периода от месец ноември 2021
г. до месец май 2022 г.

Как да получите достъп до
обучението: 
Първо трябва да попълните
формуляра за кандидатстване,
който е предоставен тук, и да го
изпратите на имейл:
info@light-aml.eu. След това ще
получите идентификационните
данни за влизане, както и цялата
необходима информация.

https://light-aml.eu/online-asynchronous-training/


Онлайн обучението ще се провежда до месец май 2022 г., като
партньорите ще избират участниците на месечна база.

Обучителните
дейности по
Проекта LIGHT вече
започнаха!

Онлайн обучението за предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма току-що започна! Нашият партньор,
Испанският съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado) се
свърза с първата група регистрирани професионалисти и изпрати на
всеки от тях идентификационните данни за достъп до обучението. То
се състои от осем урока, като след всеки от тях има тест, съставен от
пет въпроса с избор между няколко отговора.

Тези осем урока се състоят от различни видеоклипове, записани от
експерта по ПИП/БФТ, г-жа Силвина Капело, от Международния съюз
на нотариусите, с подкрепата на нейния колега г-н Монреал Хуртадо. В
тези уроци те разглеждат основните характеристики на рамката за
ПИП/БФТ, като се започне от международните организации (ООН и
други) и взаимното оценяване, и се стигне до надзора на
юридическите професии, прегледа на основните правни концепции и
разглеждането на надзорния процес.

Обучителните дейности по Проекта са по-скоро предназначени да
бъдат с практическа цел и да се възползват от натрупания опит на
участниците. Това е и причината те да бъдат насочени единствено към
практикуващите юристи – адвокати и нотариуси. Проектът има за цел
да достигне до повече от 200 професионалисти в цяла Европа, главно
от Италия, Белгия, България и Испания. От решаващо значение е
успешното завършване на онлайн обучението, преди участниците да
се присъединят към международните семинари, които ще последват,
тъй като обучението има за цел да представи ключовите концепции за
ПИП/БФТ и да съгласува знанията на обучаемите лица по въпроса.

Посетете следния адрес, за да научите повече за Проекта и да
кандидатствате за участие:
https://light-aml.eu/call- for-interest/

Допустимост на заявлението
за кандидатстване (т.е.
съответствие с изискванията,
изложени в тази покана);
Адвокати и нотариуси от
държавите, участващи в
Проекта (Белгия, България,
Италия, Испания);
Владеене на английски език;
Опит в областта на ПИП/БФТ.

Критерии за подбор

Обединението, изпълняващо
Проекта, извършва подбора на
адвокатите и нотариусите, които
ще се включат в обучителните
дейности, организирани в
рамките на Проекта.

Подборът се основава на
следните критерии:

В края на онлайн обучението е
планирано провеждането на
финален тест. Успешното му
завършване е условие за участие
в присъствените семинари.



Целта на партньорите е да разпространят тази Декларация при
провеждането на семинарите и да я представят по време на
заключителната конференция на Проекта.

Декларация за
политиката относно
ролята на
юридическите
професии в областта
на ПИП/БФТ

По време на месечния конферентен разговор между партньорите по
Проекта, проведен на 16 ноември, беше одобрена Декларация за
политиката относно ролята на юридическите професии в областта на
ПИП/БФТ. Този документ следва оценката за прилагането на правото
на ЕС относно ППП/БФТ на национално ниво. Декларацията има за
цел да удостовери ангажираността на адвокатите и нотариусите;
нейният фокус е насочен върху тяхната роля в ефективността на
политиката на ЕС по отношение на ППП/БФТ. Европейският съвет на
либералните професии (Ceplis) отговаряше за подготовката на
Декларацията.

След като получи насоки от координатора, Италианската
конфедерация на либералните професии (Confprofessioni),
Европейският съвет на либералните професии (Ceplis) реши да включи
своите членове, като поиска от тях коментари относно ролята на
юридическите професии. Ceplis изготви първия работен проект на
Декларацията и го представи за обсъждане по време на срещата на
партньорите в София. След някои изменения, партньорите одобриха
окончателната ѝ версия.
 
Този документ от двадесет страници се състои от две части: първа
част, която представлява въведение/обосновка, последвана от втора
част, представляваща изложение относно ролята на юридическите
професии в популяризирането и насърчаването на европейската
стратегия за ПИП/БФТ. В тази част се припомня съответното
законодателство, като почтеността в прилагането му от страна на
професионалистите в сектора се подчертава като ключов момент.
Също така адвокатите, нотариусите и техните сдружения се
насърчават да популяризират 40-те Препоръки на FATF, Европейската
директива 2015/849, както и националното законодателство по
въпроса.  Прочетете и изтеглете

Декларацията за политиката, като
посетите следния адрес:

https://bit.ly/Lightpolicystatement



Партньорите по Проекта най-накрая успяха да се срещнат лично по
време на второто заседание на управителния комитет, което се
проведе в София на 29 и 30 септември.

Първа присъствена
среща между
партньорите,
проведена в град
София

Това беше двудневна среща, домакин на която бе Асоциацията за
жените-адвокати в България. Всеки от партньорите по Проекта успя да
изпрати най-малко един представител за участие в срещата. От голяма
важност бе да имаме възможността да обсъдим лично изпълнението
на Проекта и да споделим информацията и идеите си относно
текущите дейности по него.

Първата разгледана тема беше подборът на участниците. Всеки от
партньорите избира участниците в обучителните курсове на
национално ниво, но за това бяха необходими някои общи насоки.
Обсъдена бе и общата покана за изразяване на интерес. След това, по
отношение на онлайн обучението, на участниците бяха представени
видеоклиповете, подготвени от Международния съюз на нотариусите
(UINL).

Беше представен и доклад за организираното в началото на септември
обучение на инструкторите. Въпреки че не всички инструктори успяха
да се включат, желанието за сътрудничество от страна на тези, които
присъстваха, бе забележително. След това, Международния съюз на
нотариусите (UINL) и Испанският генерален съвет на нотариусите
(CGN) представиха постигнатия напредък по отношение на
методологията и образователните материали, а резултатите бяха
подложени на разглеждане от страна на партньорите.

Декларацията за политиката относно ролята на юридическите
професии в областта на ПИП/БФТ беше в дневния ред на втория ден от
срещата. От Европейския съвет на либералните професии (Ceplis) бяха
подготвили проекта на документа, който те се ангажираха да
преработят след получените коментари от страна на останалите
партньори. В края на срещата партньорите споделиха информация
относно семинарите за обучение, които ще бъдат провеждани през
2022 г. По-специално, Италианската федерация на нотариалните
асоциации (Federnotai), която ще организира първия семинар в Италия
през март 2022 г., представи своя напредък както относно мястото на
провеждане, така и по отношение на инструкторите и лекторите.



Целта е да се обсъдят правилата, политиките и действията за
борба с изпирането на пари

Проектът LIGHT: 
На 31 март и 1 април
се провежда
италианският
семинар в Рим

Първият обучителен семинар по Проекта вече наближава.
Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с
подкрепата на Международния съюз на нотариусите (UINL) и
координаторът на Проекта, Италианската конфедерация на
либералните професии (Confprofessioni), в момента определят
последните детайли на събитието.

Семинарът ще се проведе присъствено на 31 март и 1 април, за да
даде възможност на участниците да се възползват от добавената
стойност на международно събитие с практикуващи юристи от
различни националности. Също така трябва да се отбележи и факта,
че домакин на събитието ще бъде престижна институция: Италианския
сенат в град Рим.

Семинарът има за цел да повиши компетентността на практикуващите
юристи в областта на предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма, и по-специално върху съответното
законодателство на Европейския съюз и ролята на нотариусите и
адвокатите, със специфичен акцент върху бюрократичните
формалности. Към двудневното събитие ще се присъединят и
множество високо утвърдени и реномирани лектори.

По-специално, заслужава да се споменат тримата основни
инструктори: г-н Чезаре Личини, нотариус в град Пезаро и експерт в
областта на политиките за ПИП; г-н Марио Палаци, съдия, обществен
прокурор на Окръжната дирекция по борба с мафията в съда на град
Рим; Негова чест Сенатор Феличе Касон, бивш обществен прокурор.

Генералната Дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и
съюз на капиталовите пазари” (FISMA) на Европейската комисия,
отговаряща за въпросите на финансовата стабилност, финансовите
услуги и капиталовите пазари, вече потвърди своето участие и се
очаква неин представител да произнесе реч по време на семинара;
множество други гости ще допринесат за събитието със своя опит,
както от гледна точка на юридическите професии, така и от гледна
точка на компетентните органи.

Посетете следния адрес, ако
желаете да кандидатствате за

участие:
https://light-aml.eu/call-for-

interest/


