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От СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ /@НАПС/, с ЕИК 

206062135, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 4, ет. 5, ап. 14, 

представлявано заедно и поотделно от адвокат Искра Кишкова и адвокат Ивелина Владимирова 

Уважаеми г-н Президент, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, 

Обръщаме се към Вас във връзка с правомощието Ви по чл.150, ал.1 и ал.4 от 

Конституцията на Република България да сезирате Конституционния съд с искане за 

установяване на противоконституционност на определени текстове от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари, и за даване задължително тълкувание на  Конституцията. 

Считаме, че е крайно време Висшият адвокатски съвет да има максимално широки 

правомощия за сезиране на Конституционния съд на Република България /КС/, както с искания 

за противоконституционност, така и с искания за тълкуване. Отчитаме, че в момента е важно 

своевременно да получим решение на КС относно приложението на ЗМИП спрямо адвокатите 

и поради липса на законова пречка, конституционна жалба може да бъде подадена както за 

обявяване за противоконституционност, така и за искане за тълкуване, от един или повече 

правни субекти, разполагащи с правомощията по чл.150 от Конституцията. 

Живеем в динамичен и бързо променящ се свят, в който заплахите за човечеството, мира 

и правовия ред неминуемо изискват ежедневна бдителност, и чувствителност към погазването 

на основни права на гражданите. В тази връзка представяме на Вашето внимание съображения 

за противоконституционност на чл.4, т.15 и чл.101, ал.4, изр. второ от Закона за мерките против 

изпирането на пари /ЗМИП/, с които считаме, че се погазват основни конституционни права на 

гражданите на РБ. 

Чл. 4, т. 15 на ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ определя като 

“задължени субекти” лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато: 

а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго 

правно или фактическо действие на свой клиент относно: 

аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец; 
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бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи; 

вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със 

сметка за финансови инструменти; 

гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, 

увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма 

на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно 

образувание; 

дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна 

собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание; 

ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и 

други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно 

правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост; 

б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция; 

в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот; 

г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги 

за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно 

образувание. 

Чл.101, ал.4, изр. второ от ЗМИП задължава Висшият адвокатски съвет /ВАдвС/ да 

приеме единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, и 

финансирането на тероризма, които да се прилагат от членовете на адвокатските колегии. 

Посочените норми визират адвокатите като задължени субекти по ЗМИП, които следва 

да спазват мерките по чл.3 от ЗМИП, в противен случай за тях се прилагат санкциите по глава 

десета от закона. 

Считаме, че поставянето на адвокатите в кръга на лицата, които следва да прилагат 

мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари по чл.3 от ЗМИП, е в резултат от лошото и неточно транспониране на ДИРЕКТИВА (ЕС) 

2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за предотвратяване 

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, и финансирането на 

тероризма, и съставлява грубо нарушение на чл. 4, ал. 1, чл.56 и чл.134 от  Конституцията на 

Република България. 

Неяснотата на нормата на чл.4, т.15 от ЗМИП, относно лицата, които по занятие 

извършват правни консултации, когато „ПОДПОМАГАТ ИЛИ УЧАСТВАТ В ПЛАНИРАНЕТО ИЛИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАЦИЯ, СДЕЛКА ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФАКТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ НА 

СВОЙ КЛИЕНТ“ буди притеснение в адвокатската общност. Тя може да бъде тълкувана твърде 

разширително и превратно, ако точният смисъл не бъде конкретизиран и изяснен. Следва ли да 

се счита за подпомагане или участие по смисъла на горната норма изготвянето на пълномощни, 

нотариални актове или договори за продажба на имущество, или търговско дружество, 

изготвянето и подаването на документи за учредяването, и регистрирането на търговец, друго 

юридическо лице или правно образувание, и посочените правни действия задължават ли 

адвоката да спазва мерките по чл.3 от ЗМИП?  Следва ли да се счита за подпомагане 

снабдяването с документи от стари архиви, удостоверения от различни ведомства, областни или 
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общински управи, органи на централната власт и местното самоуправление, необходими за 

извършването на сделки с недвижими имоти при положение, че и към настоящия момент в 

страната няма реално действащ Имотен регистър, и често гражданите са затруднени с отговор 

на въпроса не как да се снабдят с документи, дори не с какви документи да се снабдят, а от 

въпроса къде точно биха могли да го направят? Какво е основанието в чл.4, т.15, буква „гг“ да се 

посочи „увеличаването на капитал на търговско дружество“ при положение, че това е вид 

процедура, формално регламентирана в ТЗ, която указва изискванията за вписване в Търговския 

регистър по партида на съответното дружество според неговия вид и налага подготовка на 

специфични документи от адвокат, но категорично няма общо с набавянето на самия паричен 

ресурс за постигане на увеличението. Какво е основанието в чл.4, т.15, буква „дд“ да бъдат 

включени и дейностите „учредяване и регистриране на търговец или друго юридическо лице, 

или друго правно образувание“, след като чл.2 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА не визира включването на посочената дейност  в кръга от дейности, 

извършени от юридически професии, които водят до прилагане на мерките по чл.3 от ЗМИП? 

Липсата на изрична дефиниция в закона на смисъла, който законодателят влага в употребения 

текст „подпомагане или участие в планирането или изпълнението на операция, сделка или 

друго правно или фактическо действие“ е пропуск, който опорочава атакуваните от нас правни 

норми до степен, която ги прави реално неприложими или приложими избирателно, при 

прилагане на различни стандарти в идентични случаи според целите, които контролиращият 

орган преследва. 

 

I.СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЧЛ.4, Т.15 ОТ ЗМИП: 

1.Противоречие с прокламирания в чл.4, ал.1 от Конституцията принцип на правовата 

държава. 

1.1. Чл.4, т.15 от ЗМИП противоречи на изискванията за правна сигурност, стабилност, 

предвидимост и предсказуемост, като част от съдържанието на принципа за правовата 

държава. 

Описаните в чл.4, т.15 критерии за преценка на задължените лица не са достатъчно ясни 

и обективни, което създава сериозен риск от произволно и превратно тълкуване, а от там до 

съвсем реален риск от необосновани санкции и/или репресии спрямо задължените лица, дори 

до тяхното наказателно преследване. Не става ясно дали консултирането от адвокат при 

покупко-продажба на имущество, при прехвърляне на предприятие на търговец, учредяването 

и регистрирането на ЮЛ, и изготвянето на книжа, свързани с тях – пълномощни, договори, 

нотариални актове, снабдяване с документи и др.,  се разбира от закона като „подпомагане или 

участие в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо 

действие“ по см. на чл.4, т.15, б. “а“. Тази неяснота води до невъзможност да се направи 

преценка дали адвокат, извършил посочените действия, следва да спазва мерките по чл.3 от 

ЗМИП, а от там дали следва да бъде санкциониран за неспазването им. В същото време 

останалите, изброени в чл.4, т.15 от ЗМИП дейности не са типични и обичайни за дейността на 

адвокатите, определена в чл.24 от Закона за адвокатурата. Извършилите такива дейности лица 

са длъжни да спазват мерките в ЗМИП на общо основание/така например  важните консултации 

в областта на данъчното облагане са включени в чл.4, т.13 от ЗМИП, лицата, които извършват 

сделките с недвижими имоти - в чл.4,т.14, посредниците при покупка на недвижими имоти – в 

чл.4, т.18, а в чл.4, т.16 са включени услугите по учредяване, регистриране, организиране на 
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дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно 

образувание/. 

Неяснотите в чл.4, т.15 от ЗМИП, както и противоречията между ЗМИП от една страна 

и КРБ и ЗА от друга, са категорична проява на колизия и антагонизъм между правните норми 

относно задълженията на адвокатите, която води до липсата на правна сигурност, стабилност, 

предвидимост и предсказуемост , а оттам до нарушаване на принципа на правовата държава. 

В своята практика КС поддържа виждането, че принципът на чл.4, ал.1 от КРБ „би могъл да се 

спази, само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и 

непротиворечиви. Иначе те не биха били годни да регулират основните обществени 

отношения“/реш. на КС №9/1994 г., реш. на КС №5/2002 г., реш.№4/2010 г., реш.№8/2012 г./ 

Нормата на чл.4, т.15 от ЗМИП, тълкувана в смисъл, че всички правни консултации и 

изготвени книжа от адвоката, свързани с посочените сфери, са в обхвата на ЗМИП, несъмнено 

води до ограничаване и погазване правото на защита за сметка на предотвратяване на 

използването на финансовите системи за изпирането на пари, и финансирането на тероризма.  

Тъй като правото на защита е основно конституционно право, подобно законодателно решение 

е конституционно недопустимо. Задължавайки адвокатите при даването на правни консултации 

да докладват своите клиенти, законодателят ги лишава от конституционно определената им 

роля да подпомагат гражданите и юридическите лица при защитата на техните права, и законни 

интереси, безусловно опазвайки тайната на своите клиенти. От друга страна гражданите остават 

без достатъчно ефективни средства за квалифицирана юридическа помощ и защита, защото на 

практика ще бъдат лишени от възможност да правят най-добрите избори за решаване на своите 

правни въпроси, ако се страхуват, че дори елементарната консултация за продажба на 

наследствен имот, би довела до хипотетичната възможност да бъдат „докладвани“ от адвоката. 

Поставянето на такива „страхови“ бариери пред гражданите да ползват компетентна помощ от 

адвокат рано или късно ще доведе до вреди за гражданите и намаляване броя подготвени 

представители на адвокатската професия, което категорично не може да бъде цел нито на 

закона, нито на Правовата държава.  

Конституцията изисква от законодателя да предвиди гаранции за реализирането на 

конституционно закрепените права, каквото е правото на защита, прокламирано в чл.56 от КРБ. 

Това право се реализира именно чрез адвокатите,  по силата на чл. чл.134 от КРБ, съгласно който 

Адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и 

законни интереси. В изпълнение на конституционно гарантираното право на защита и 

конституционно определената роля на Адвокатурата, са и следните законови разпоредби в 

Закона за адвокатурата:  

-съгласно чл. 45 от Закона за адвокатурата, адвокатът, както и адвокатът от Европейския 

съюз е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето, и няма право като 

свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от 

негов клиент или от друг адвокат относно клиент. За нарушаване на това свое задължение той 

подлежи на дисциплинарно наказание, отделно от гражданската отговорност за вреди, 

причинени на клиент от разкриване на неговата тайна.  

- съгласно чл.33 от ЗА  адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна 

техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, 

копиране, проверка и изземване. Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без 

оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на 

преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като 
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доказателство. Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. 

Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и 

подлежат на незабавно унищожаване. Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално 

качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и 

кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във 

връзка с осъществяваната защита и съдействие. 

- в изпълнение на горните задължения, адвокатът полага клетвата по чл.9, ал.1 от ЗА, в 

която изрично е записано, че адвокатът е длъжен да защитава с всички допустими от закона 

средства правата и законните интереси на доверителите и подзащитните си и да не издавам 

тайните им. 

Тук следва да се има предвид и обхватът на адвокатската дейност, определен в чл.24 от 

устройствения закон за адвокатурата, която включва: устни и писмени консултации и становища 

ПО ВЪПРОСИ НА ПРАВОТО; ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ КНИЖА - МОЛБИ, ТЪЖБИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, 

ЖАЛБИ и други, свързани с възложената от клиента работа; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА 

ДОВЕРИТЕЛИТЕ И ПОДЗАЩИТНИТЕ И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ ПРЕД 

ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИ, КАКТО И ПРЕД 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.  

Във връзка с горното припомняме, че според КС, правилото на чл.4, ал.1 от КРБ е 

основа на конституционния ред и „основа на правното регулиране на всички обществени 

отношения“/реш. на КС №17/1997 г., реш. на КС №13/2013 г., реш. на КС №8/2012 г. и др./. 

Този принцип означава, че „държавата е правова, когато се управлява според Конституцията 

и законите“/реш. На КС №5/2002 г./. Включването на адвокатите като отделна категория 

задължени лица по ЗМИП, за дейност, която е конституционно определена и следва да 

гарантира тайната на клиента, е в противоречие с Конституцията и ЗА. В същото време, нормата 

на чл.4, т.15 от ЗМИП въвежда отговорности на адвокатите за дейности, които не са в обхвата на 

адвокатската дейност по принцип, и са обхванати от останалите норми на ЗМИП. 

Следва да се има предвид, че Конституционният съд нееднократно се е произнасял за 

същността на понятието за правова държава, като е приел, че във формален смисъл, тя е 

държава на правната сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно и 

недвусмислено определено /реш. на КС №1/2005 г., реш.№7/2005 г. и др./. Задълженията, 

които се въвеждат от  чл.4, т.15 на ЗМИП досежно адвокатите, освен че не са конкретни и ясни, 

влизат в грубо противоречие с конституционно определената роля на адвоката и неговите 

задължения, определени в Закона за адвокатурата, неизпълнението на които е скрепено с 

дисциплинарна санкция. Адвокатът ще бъде поставен пред дилемата да избира между 

санкцията, предвидена в ЗМИП от една страна, а от друга - отговорността за вреди, понесени от 

клиентите вследствие издаване на тайната им, и дисциплинарната отговорност по ЗА. Имайки 

предвид чл.5 от Конституцията, съгласно който Конституцията е върховен закон и другите 

закони не могат да и противоречат, а разпоредбите на Конституцията имат непосредствено 

действие, голяма част от българските адвокати биха избрали да не изпълнят вменените им със 

ЗМИП задължения, в който случай ще бъдат санкционирани за неспазването му.  

1.2.Чл.4, т.15 от ЗМИП противоречи на изискванията за пропорционалност, 

съразмерност и забраната за прекомерност, които са елементи от принципа на правовата 

държава по чл.4, ал.1 от КРБ. С въведените изисквания за спазване на мерките и от адвокати, 

се дава превес на предотвратяването на прането на пари пред основно конституционно човешко 

право, каквото е правото на защита, като това право не само се ограничава, то се дерогира. 
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Принципът по чл.4, ал.1 от КРБ изисква пропорционалност на въведеното със закон 

ограничение при упражняването на едно право, като то трябва да е подходящо, възможно най-

мекото и достатъчно ефективно средство за постигане на конституционно оправдана цел. 

Съобразяването със забраната за прекомерност е свързано и с практиката на ЕСПЧ по КЗПЧОС.  

Тук следва да се има предвид, че предотвратяването на използването на финансовите системи 

на държавите членки за изпирането на пари и финансирането на тероризъм се осъществява в 

пълна степен от останалите задължени лица и дейности, посочени в чл.4 от ЗМИП: кредитни 

институции; финансовите институции, одитори, външни експерти и данъчни консултанти, 

нотариусите, доставчици на услуги по доверително или дружествено управление; посредници 

за недвижими имоти и др. Те напълно покриват/дублират/ посочените в чл.4, т.15 хипотези, при 

които е необходимо да бъдат спазени мерките на Директивата. 

Във връзка с горното Конституционният съд е утвърдил в практиката си разбирането, 

че изискванията за пропорционалност, съразмерност и забрана за прекомерност също са 

елементи на принципа на правовата държава /реш. на КС №1/2005 г., реш. на КС №1/2015 г., 

реш.№14/2014 г., реш.12/2018 г./, а несъобразяването с тях води до неспазване на  този 

принцип. 

1.3. Чл.4, т.15 от ЗМИП противоречи на чл.56 от Конституцията, който прогласява като 

основно право на всеки гражданин, правото на защита: „Всеки гражданин има право на 

защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси“. А правото 

на защита на гражданите се реализира чрез адвокатите. 

В множество свои решение КС  е имал възможност да отбележи, че нарушаването на 

основни човешки права може да стане само по изключение. Както е посочено в решение № 7 

по конституционно дело № 8/2015 г., «от самото си създаване до настоящия момент 

Конституционният съд е установил трайна практика по въпроса за възможността основните 

права на гражданите да бъдат ограничавани в случаите, когато е налице легитимна цел, 

основанието е установено със закон, в рамките на предвиденото в Конституцията ограничение, 

и е спазен принципът за пропорционалност (съразмерност) на преследваната цел.“ 

Конституционният съд се е произнесъл нееднократно, че ограничаването на едно право би било 

конституционно оправдано и допустимо само по изключение, когато това изключение не 

накърнява конституционно признати ценности,  или когато защитаваната ценност е по-висша, 

изрично конституционно прогласена и има приоритет пред засегнатата друга ценност или 

накърнено човешко право. Когато не са спазени посочените условия, Конституцията е грубо 

погазена. 

В тази връзка следва да се има предвид, че както е посочил КС в реш.№7/1996 г. той „не 

намира нормативни основания за установяване на йерархия на основните права“. Следователно 

никое друго право няма превес над правото на защита. 

1.4.Не на последно място, включването на адвокатите в списъка на задължените лица 

по чл.4, т.15 от ЗМИП противоречи и на чл.134 от КРБ, съгласно който „Адвокатурата е 

свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица 

при защитата на техните права и законни интереси.“ Тази важна конституционно определена 

роля на адвоката, която съставлява същността на адвокатската професия, не може да бъде 

изпълнена, ако адвокатът следва едновременно с консултирането на гражданите, да ги 

докладва на ДАНС. 
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1.5. ЗМИП е приет при грубо погазване на ЗНА и Указът за прилагането му, което е 

отделно основание за неговата противоконституционност. Ако бяха спазени законовите 

изисквания при приемането му, законодателят щеше да направи оценка и да предвиди 

въздействието на тези норми, като съобрази, че изискването за съхраняване на огромен по обем 

данни /на хартиен носител, поради естеството си и декларативния характер/ ще наложи 

значителни инвестиции не в познание на правото и защита на правата и интересите на 

гражданите, а в ненужни активи. Понастоящем като самоосигуряващи се лица, работещи 

самостоятелно в преобладаващата си част, адвокатите  имат право едва на 25% нормативно  

признати разходи за целите на данъчното облагане, които са крайно недостатъчни, за да 

компенсират реалните им разходи за дейността. С изискванията, които поставя ЗМИП обаче  

адвокатите ще бъдат принудени да правят много допълнителни разходи за дейността си, които 

по никакъв начин не са съобразени с остарялата данъчноправна рамка. 

 

I I. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ЧЛ.4, Т.15 ОТ ЗМИП С ПЕС  И НОРМИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО РБ Е СТРАНА 

1.Противоречие на чл.4, т.15 от ЗМИП с ПЕС: 

1.1.В §3 от  ДР на ЗМИП законодателят е посочил, че законът въвежда изискванията на 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за 

предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията /наричана за краткост в изложението 

Директивата/ . Транспонирането на Директивата е лошо и непълно, тъй като чл.4, т.15 от ЗМИП 

противоречи на съображения 9 и 27, без които Директивата не може да бъде тълкувана и 

транспонирана правилно.  

 Съгласно чл.2, §3, б. “б“, задължени субекти по Директивата  са: нотариуси и други 

упражняващи юридическа дейност лица на свободна практика, когато УЧАСТВАТ, действайки от 

името или за сметка на техен клиент, ВЪВ ВСЯКА ФИНАНСОВА СДЕЛКА, ИЛИ СДЕЛКА С 

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО или чрез подпомагане на техен клиент ПРИ ПЛАНИРАНЕТО ИЛИ 

ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКИ, отнасящи се до: покупката и продажбата на недвижимо имущество 

или търговски предприятия; управлението на средства, ценни книжа или други активи на 

клиента; откриването или управлението на банкови сметки, спестовни сметки или сметки за 

ценни книжа; организацията на вноските, необходими за създаването, функционирането или 

управлението на дружества; създаването, функционирането или управлението на доверителна 

собственост, дружества, фондации или сходни структури. 

Отделно от тях, в б. „в“ са поставени доставчици на услуги по доверително или 

дружествено управление, които не са обхванати от букви а) или б); и в б. “г“ - посредниците за 

недвижими имоти. 

Съображение 9 пояснява чл.2, §3, б. “б“ от Директивата,  като казва, че „директивата 

следва да се прилага спрямо упражняващите юридическа дейност лица, съгласно 

определението на държавите членки, когато същите участват във финансови или дружествени 

сделки, включително при предоставянето на данъчни консултации, където е налице най-голям 

риск с услугите на тези упражняващи юридическа дейност лица да бъде злоупотребено с цел 

изпиране на приходите от престъпна дейност или финансиране на тероризма. Следва обаче да 
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се предвидят изключения от всяко задължение за докладване на информация, получена преди, 

по време на или след съдебно производство, или в процеса на определяне на правното 

положение на клиент. СЛЕДОВАТЕЛНО ПРАВНАТА КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕДВА ДА ОСТАНЕ В 

ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА, ОСВЕН КОГАТО 

УПРАЖНЯВАЩОТО ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЛИЦЕ ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА, ПРАВНАТА КОНСУЛТАЦИЯ СЕ ДАВА ЗА 

ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ИЛИ 

УПРАЖНЯВАЩОТО ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЛИЦЕ ЗНАЕ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ ТЪРСИ ЮРИДИЧЕСКИ 

СЪВЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА.“ Съобразеното 

тълкуване на чл.2, §3, б. “б“ от Директивата с посоченото съображение води до извода, че 

адвокатите са изключени от списъка на задължените лица, освен когато самите те участват в 

дейността по изпирането на пари или финансирането на тероризма. А извършването от тях на 

дейност, непосочена в чл.24 от ЗА и влизаща в обхвата на Директивата, е отделно, собствено 

основание за конкретното лице/било то и адвокат/, да спазва предвидените в Директивата и 

ЗМИП мерки.  

Съображение 27-мо задължава държавите-членки при прилагането на Директивата „да 

отчитат особеностите и нуждите на попадащите в нейния обхват по-малки задължени субекти, 

както и да се осигури третиране, което отговаря на техните специфични потребности и на 

естеството на тяхната стопанска дейност“. Т.е. на държавите членки е предоставена свобода на 

преценка да приемат изключения и дерогации при посочените изисквания, като отчитат 

особеностите  и нуждите на по-малки задължени субекти /а такива са и адвокатите/, като 

осигурят третиране, което да отговаря на ЕСТЕСТВОТО НА ТЯХНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, 

предвидено в чл.24 от Закона за адвокатурата/виж по-горе/. Законодателят не се е съобразил 

нито с особеностите на националната правна рамка /чл.56 и чл.134 от КРБ, чл.3,33,45 от Закона 

за адвокатурата/, нито с естеството на адвокатската дейност/чл.24 от ЗА/.  

Тук следва да се има предвид и фактът, че Регламент 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, е 

съобразил положението на микропредприятията, малките и средни предприятия, като ги е 

освободил от задължението да водят регистър. В съображение 13 от него е отбелязано, че „за 

да се отчете особеното положение на микропредприятията и малките и средните предприятия, 

в настоящия регламент е включена дерогация за организации с по-малко от 250 служители по 

отношение на воденето на регистър. Освен това, институциите и органите на Съюза, както и 

държавите членки и техните надзорни органи се приканват да вземат предвид специфичните 

нужди на микропредприятията и малките и средните предприятия при прилагането на 

настоящия регламент. Разбирането на понятието за микропредприятия и малки и средни 

предприятия следва да се основава на член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на 

Комисията.“  Именно в този смисъл е и съображение 27 от Директива /ЕС/ 2015/849. Това обаче 

не е отчетено от българския законодател при приемането на ЗМИП, който задължава 

адвокатите, в преобладаващата си част работещи самостоятелно, да водят и съхраняват 

обременителни за тяхната дейност и възможности регистри /дневници/ и документи. За да се 

извършва тази дейност, всеки адвокат ще има нужда от отделно наето лице, помещение за 

архив, специални технически средства, което нито е законово уредено, нито е във 

възможностите на адвокатите. 

Следва също да се има предвид, че подобно на съображение 9 от Директива /ЕС/ 

2015/849 е и съображение 17 от ДИРЕКТИВА 2001/97/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
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СЪВЕТА от 4 декември 2001 година за изменение на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно 

превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари, което 

гласи: 

„Когато обаче независими членове на професии, предоставящи юридически съвети, 

които са законно признати и контролирани, като адвокати, оценяват правното положение на 

даден клиент или представляват даден клиент в съдебно производство, не би било подходящо 

директивата да наложи на тези юристи задължението да съобщават по отношение на тези 

дейности за подозрения за пране на пари. Трябва да съществуват изключения от всяко 

задължение да се докладва информация, получена било преди, по време на, или след съдебно 

производство, или в процеса на оценяване правното положение на даден клиент. Следователно 

правната консултация остава подчинена на задължението за професионална тайна, освен ако 

юридическият съветник взима участие в дейностите по пране на пари, ако правната 

консултация се дава за целите на прането на пари или ако адвокатът знае, че клиентът търси 

юридически съвет за целите на прането на пари.“ 

Разпоредбите на директивите трябва да се въвеждат чрез актове, които се ползват с 

неоспорима задължителна сила и са в необходимата степен конкретни, точни и ясни, за да се 

спази изискването за правна сигурност. Задължените лица по чл.4, т.15 от ЗМИП не са описани 

в пълно съответствие с чл.2 от Директивата, а направеното описание не е достатъчно конкретно, 

точно и ясно, дори нещо повече описанието е толкова широко, че създава впечатлението, че 

всяка една правна консултация от адвокат следва да става достояние на органа. 

1.2. Както предвижда член 4, параграф 2 ДЕС, Съюзът зачита националната 

идентичност на държавите членки, „присъща на техните основни политически и 

конституционни структури“. В преамбюла на ХОПЕС се припомня, че в своето действие Съюзът 

трябва да зачита националната идентичност на държавите членки. В решенията си Съдът 

изрично признава, че запазването на националната идентичност „е законоустановена цел, 

зачитана от общностния правен ред“, дори когато в дадения случай приема ограничението за 

несъразмерно, доколкото засегнатият интерес би могъл надлежно да се защити с други средства 

/ Решение от 2 юли 1996 г. по дело Комисия/Люксембург, С‑473/93, Recueil, стр. I‑3207, точка 

35/. Всяка държава членка, която счита, че разпоредба на първичното право или на вторичното 

право накърнява нейната националната идентичност, може да я оспори, като се основава на 

разпоредбите на член 4, параграф 2 ДЕС. 

Според Българската конституция, единствената конституционно скрепена професия, е 

адвокатската. Конституционният законодател е определил ролята на адвоката като защитник на 

правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, чрез нормата на чл.134 от 

КРБ. Там също  законодателят е определил  Адвокатурата като свободна, независима и 

самоуправляваща се, чиято организация, и ред се уреждат със закон.  Именно чрез Закона за 

адвокатурата, посочените конституционните разпоредби са развити и скрепени със санкция при 

неспазването им.  Поради това ролята на адвоката като защитник,  е част от конституционния 

ред, а превръщането на адвоката в доносник, чрез спазване мерките по чл.3 от ЗМИП би 

могло да постави под съмнение конституционната идентичност на РБ. 

С оглед изложеното ни се струва, че адвокатите следва да спазват мерките по чл.3 само 

когато дейността им излиза извън рамките на дейностите по чл.24 от Закона за адвокатурата и 

попадат в изброените по чл.2 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 /при съблюдаването на съображение 

9 от нея/ , респективно в изброените в чл.4 от ЗМИМ, с изключение на т.15. 
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1.3. Включването на адвокатите като задължени лица по чл.4, т.15 от ЗМИП не само 

противоречи на тяхната конституционно определена роля и дейност, определена със закон, но  

представлява  нарушение на принципа на пропорционалността по чл.5, ал.1 и 4 от Договора 

за ЕС, който е залегнал в КРБ и  трайно присъства в практиката на КС /съображения са изложени 

по-горе/. 

2. Противоречие на чл.4, т.15 от ЗМИП с ХОПЕС и КЗПЧОС: 

 Правото на защита е висша ценност в ЕС, гарантирана в Член 47 от ХОПЕС, озаглавен 

„Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес“. Съгласно 

последния, „всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, 

има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в 

настоящия член условия“. В ал.2 е изрично записано: „Всеки има право неговото дело да бъде 

гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, 

предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и 

представляван“. Това право се признава като общ принцип на правото на ЕС в съдебната 

практика на Съда на ЕС / СЕС, C-305/05, Оrdre des barreaux francophones et germanophone и други 

срещу Conseil des ministres, 26 юни 2007 г., точка 31/. Член 47 от Хартата на основните права на 

ЕС изрично предвижда това право в ситуации, в които държавите членки прилагат (или се 

отклоняват от) правото на ЕС. 

Още преди приемането на Хартата на основните права на ЕС, Съдът на ЕС е установил, 

че правото на процесуално представителство и привилегированият характер на 

кореспонденцията между адвокати и клиенти са основна част от правния ред на ЕС и трябва да 

се съблюдават от етапа на предварителното разследване / СЕС, Съединени дела C-46/87 и C-

227/88, Hoechst AG срещу Комисия на Европейските общности, 21 септември 1989 г., точка 15/. 

Според правото на ЕС правото на ползване на адвокат в наказателното производство е 

предвидено в член 48, алинея 2 от Хартата на основните права на ЕС. Това гарантира зачитане 

на правата на защита на всеки обвиняем и е признато като един от основните елементи на 

справедливия съдебен процес / СЕС, C-7/98, Dieter Krombach срещу André Bamberski, 28 март 

2000 г., точка 39/. 

Правото на защита е част и от чл.6 на КЗПЧОС, страна по който международен договор 

са всички държави – членки на ЕС. Когато една държава се присъединява към един 

международен договор, то по дефиниция не следва да има несъответствие между него и 

Конституцията, защото тя има изискване за такова съответствие. Член 6 от ЕКПЧ изрично 

гарантира правото да бъдеш консултиран, защитаван и представляван в наказателното 

производство, а проявлението на това право е намерило израз в голям брой решения на ЕСПЧ. 

Включването на адвокатите сред задължените лица по ЗМИП, по неясните критерии 

на чл.4, т.15, нарушава правото на защита на гражданите и ЮЛ, което включва правата им да 

бъдат съветвани, защитавани и представлявани. 

В заключение може да се каже, че неприлагането на противоконституционните 

законови норми на чл.4, т.15 и чл.101, ал.4, изр. второ от ЗМИП няма да възпрепятства 

пълноценното изпълнение на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 20 май 2015, тъй като относимите норми на този акт на вторичното право на ЕС, чийто 

срок за транспониране е изтекъл на 26 юни 2017 г., имат директен ефект. В този случай 

гражданите могат да се позоват на една ясна, точна и безусловна разпоредба от директива 

срещу самата държава членка, тъй като не трябва да се допуска държавата членка да се 
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възползва от собственото си неизпълнение на задължението да транспонира дадена директива.  

Предвид факта, че тълкуването на Директивата не може да остане изолирано от съображение 9 

от нейния преамбюл, то при прилагането на чл.2 от нея ще бъде безусловно ясно, че  ПРАВНАТА 

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕДВА ДА ОСТАНЕ В ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СПАЗВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА, ОСВЕН КОГАТО УПРАЖНЯВАЩОТО ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЛИЦЕ 

ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА, 

ПРАВНАТА КОНСУЛТАЦИЯ СЕ ДАВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕТО 

НА ТЕРОРИЗМА ИЛИ УПРАЖНЯВАЩОТО ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЛИЦЕ ЗНАЕ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ 

ТЪРСИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА 

ТЕРОРИЗМА.“ 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, 

Молим в изпълнение на дадените Ви от чл.150, ал.1  и ал.4 от Конституцията 

правомощия, всеки от Вас според дадените му правомощия,  да сезира Конституционния съд, 

който: 

1.На основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията да се произнесе за установяване на 

противоконституционност на чл.4, т.15 от ЗМИП и чл.101, ал.4, изр. второ от ЗМИП , като 

противоречащи на чл.4, ал.1 от Конституцията принцип на правовата държава и съдържащите 

се в него изисквания за правна сигурност, стабилност, предсказуемост и предвидимост от една 

страна, а от друга – изискванията за пропорционалност, съразмерност и забрана за 

прекомерност.  

2. На основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията да се произнесе за установяване на 

противоконституционност на чл.4, т.15 от ЗМИП, като противоречащ на чл.56 и чл.134 от 

Конституцията. 

3. На основание чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията да се произнесе за съответствието на  

чл.4, т.15 от ЗМИП, с чл.6 и чл.13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи /КЗПЧОС/. 

4. На основание чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията да се произнесе за съответствието на  

чл.4, т.15 от ЗМИП, с член 4, параграф 2 ДЕС, с чл.5, ал.1 и 4 от ДЕС, със съображения 9, 27, 39 и 

40 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015,  

както и с чл.47 и чл.48 от Хартата на основните права та ЕС /ХОПЕС/. 

5. На осн.чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията да направи тълкуване на чл.56 и чл.134 от КРБ, 

с оглед на това, дали тези норми допускат адвокат, при изпълнение на задълженията си по чл.24 

от ЗА,  да  бъде задължено лице по чл.4, т.15 от ЗМИП и да спазва мерките, предвидени в чл.3 

от ЗМИП. 

С уважение:  

                        Председател на УС: ___________________ - адв. Искра Кишкова 

 

 

       Секретар на СНЦОП: _________________- адв. Ивелина Владимирова 
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