
Съобразява се Обр. ЗМИП 2018, утвърден от директора на САД – ФР на ДАНС 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  ЗА  

 СЪМНИТЕЛНА  
ОПЕРАЦИЯ/СДЕЛКА/КЛИЕНТ 

 по ЗМИП 
 
 
 
Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи 
на разгласяване и е защитена съгласно ВП, ППЗМИП и 
ЗМИП 

 по ЗМФТ 

1. Изх. № / дата:   �          �  �    � /  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

/  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

/  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

( дд / мм / гггг ) 

2. Отбележете         
съответната клетка: 

а  първоначален доклад   

б  продължение към вече подаден доклад Вх. №                   
 

Дата:     /    /      

 дд  мм  гггг 
 

в  предполагаема връзка с вече подаден доклад Изх. №                   
 

Дата:     /    /      

 дд  мм  гггг 
 

Част  I Информация за уведомяващото лице по чл. 4 от ЗМИП 

3. Пълно юридическо наименование / трите имена на физическо лице  5. ЕИК/ЕГН   

                 
 

4. Офис   

  

Част  II Информация за съмнително физическо лице № по ред:   
 

5. Собствено име: 6. Бащино име: 7. Фамилно име: 

   

8. ЕГН/ЕНЧ: 9. Гражданство: 10. Дата на раждане: 11.Пол (М/Ж): 

                    
 

    /    /       
дд  мм  гггг 

 

  М /   Ж 
 

12. Адрес – (държава,) населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.: 

 

13. Професия / Упражнявана дейност 

 

14. Форма на установяване на самоличността на съмнителното лице: 

а) на български гражданин – л. карта (л.п., серия     ), №                          , изд. на                          г. от МВР –  

 
б) на временно пребиваващ чужденец  -  №                          , дата                                                   г., валидност  
 
личен паспорт №                                           , изд. в държава                           валидност                               

в) на чужденец: личен паспорт №                                           , изд. в държава                                                     валидност      

и др. информация: 

15. Тел. номер (вкл. кода за района ): 16. Адрес на ел. поща (E-mail): 

(      )  

17. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията (подчертайте вярното): 
 

а)  клиент     б)  титуляр по насрещна сметка       в)  пълномощник      г)  приносител      д)  други (посочете): 

18. Характеристика, мнение, становище за докладваното съмнително лице  

 
 

Част  ІІІ Информация  за  съмнително  юридическо  лице № по ред:   
 

19. Пълно юридическо наименование: 25. ЕИК / БУЛСТАТ: 

                     
 

20. Седалище и адрес на управление – (държава,) населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.: 
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21. Данни за чуждестранно участие в капитала:  

 

 

 

22. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията: 

клиент/ други (посочете):  
 
 
23. Имена и ЕГН/ЕНЧ на представляващите организацията: 

1                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

 

 

 

 

 

2                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

24. Имена и ЕГН/ЕНЧ на пълномощници. За всяка позиция да се добави номер и дата на пълномощно, номер на нотариус, 
заверил пълномощното: 

1                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

 

 

 

 

 

2                     

 име  презиме  фамилия 

 ЕГН/ЕНЧ:                     

25. Характеристика, мнение, становище за съмнително лице  

 

Част  IV Информация  за  съмнителна  операция/сделка  № по ред:   
 

26. Дата или обхват от дати на съмнителна(и) 
операция(и)/сделка(и): 

27. Сума, въведена в съмнителна(и) 
операция(и)/сделка(и).*Задължително се посочва и в EUR 

от дата: 

 

   /    /      
дд  мм  гггг 

 

до дата: 

 

   /    /      
дд  мм  гггг 

 

No Сума Валута Равностойност в EUR 

1.        
 

 

2.        
 

 

3.        
 

 

28. Вид на операцията (подчертайте вярното): 

а)  паричен превод – вътрешен;              е)  покупко-продажба на валута; к)  изплащане на застрахователно 
обезщетение; 

б)  паричен превод – 
международен;      

ж)  фиктивна банкова гаранция;                   л)  неправомерно ползване на данъчен 
кредит; 

в)  депозит;                                                 з)  участие в приватизационна сделка;      м)  износ със завишени митнически стойности 
; 

г)   внасяне на пари в брой;                      и)  покупко-продажба на недвижим 
имот; 

н)  други (посочете)……………………..……… 

д)  теглене на пари в брой; й)  дарение;  

29. Уведомена ли е друга институция по телефона, в писмена форма или по друг начин? 
 Подчертайте: 

а)  ГД ”БОП”; в)  ДАНС; д)  други (посочете) …………………………………………….  

б)  ГД “ НП”; г)  Прокуратура;  

Част  V 
Факти по случая и специфични обстоятелства, даващи повод за 
съмнение за изпиране на пари/финансиране на тероризма: 

 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

КРИТЕРИИ, ОБОСНОВАВАЩИ СЪМНЕНИЕТО:………............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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Част  VI Информация за длъжностното лице, изготвило уведомлението: 

30. ЕГН, име, презиме, фамилия на уведомяващия: 
31. Дата на изготвяне на 
уведомлението: 

ЕГН:                     
    /    /      

дд  мм  гггг 
 

32. Длъжност: 33. Телефон: 34. Подпис на длъжностното лице: 

 (      )  

Забележка: Част ІІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните физически лица. 

Забележка: Част ІIІ се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните юридически лица. 

Забележка: При наличие на повече суми, въведени в съмнителна(и) операция(и) от предоставените полета в  

Част IV, т.35, към документа се прикрепя списък със сходен формат. 

 
         Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи на 
разгласяване и е защитена съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗМИП. 

изготвено в  2  екз. 
екз.№ 1 за ............................... 
екз.№ 2 за служителя .. от общ брой стр. ... 

 


