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Закон за мерките срещу изпирането на пари – изготвяне на собствени 

оценки на риска и практическо приложение на примерните вътрешни 

правила 

 
 

Първи панел (14:00 ч. - 15:30 ч.): 

 

Изготвяне на собствени оценки на риска - как да използваме информацията в секторната оценка на 

риска от ИП/ФТ, изготвена от АССП и ИПСБ; 

 

Почивка: 15:30 ч. - 15:40 ч. 

 

Втори панел (15:40 ч. - 17:00 ч.):  

 

Практическо приложение на примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване 

изпирането на пари и финансирането на тероризма за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП - работа с 

приложенията към правилата, годишен вътрешен контрол, правила за дистанционна идентификация, 

ред за докладване на съмнителни операции, сделки и клиенти. 

 

Лектор: Иван Кавръков – е юрист и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на 

противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на 

превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в 

звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция 

„Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането 

на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. По време на работата си в Дирекция 

„Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП 

лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, 

както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, 

организирани по международни проекти. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към 

Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти 

на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и 

пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения 

в различни сфери. Иван Кавръков е бил и външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа 

и Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на 

Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на 

тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор. 
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