
ДАНС публикува резултатите от Националната
оценка на риска

Януари 2020 г.

Резултати от Националната оценка на риска

Отпада задължението за изпращане на годишните планове
за обучение на ДАНС

На 9 януари 2020 г. Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)
публикува на интернет страницата си важни документи и информация
за задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
(„ЗМИП“).

Резултати от Националната оценка на риска
Публикувани бяха резултатите от Националната оценка на риска,
изготвена в съответствие с изискванията на ЗМИП, която анализира
вътрешните и външни рискове от изпирането на пари и финансиране
на тероризъм, пред които е изправена страната.

Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
ЗМИП, задължените лица следва да приведат вътрешните си правила
в съответствие със ЗМИП и резултатите от Националната оценка на
риска в срок до 6 месеца от публикуването им, тоест до 9 юли 2020 г.

Отпада задължението за изпращане на годишните планове
за обучение на ДАНС
Във връзка с последните изменения в ЗМИП, в сила от 3 декември
2019 г., се подготвят промени в Правилника за прилагане на ЗМИП.
Една от промените предвижда отпадане на задължителното подаване
в ДАНС на годишните планове за обучение на служителите в срок до
15-то число на месец февруари на годината, за която се отнасят.

Съгласно указанията на ДАНС, задължените лица не следва да
изпращат плановете за обучение за 2020 г.

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
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