
 

 

                                                                    ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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., бр. 31 от 2003 

г.; изм., бр. 103 и  105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г.; изм., бр. 

59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 16 

от 2008 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2008 г.; изм., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 22 и 23 от 2009 

г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.; изм., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16 и 48 от 2011 г.; изм. 

и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм., бр. 96 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.,бр. 60 от 2012 г.; изм. и 

доп., бр. 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) 

 

§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 7 са длъжни да идентифицират 

клиентите си, в това число при вписването в регистъра по чл. 74, ал. 1 от 

Закона за хазарта, както и при извършване на операция или сключване на 

сделка на стойност, съответстваща на стойността, определена в Директива 

2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване 

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм.” 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен 

вестник. 

 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на .......................2013 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
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