Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието
Наименование на акта:
Закон
за
платежните
платежните системи
Водеща институция:
Българска народна банка

услуги

Период на извършване на оценката:
и Юни-юли 2017г.
От какво ниво възниква необходимостта
от предприемане на действието?

Европейско и национално.
Посочете институцията, отговорна за
извършването на оценката
национално, европейско, международно
Други организации, участвали в Информация за контакт:
Росица Краева Петкова, 02/9859 2483
извършването на оценката:
Други организации не са участвали в r.k.petkova@minfin.bg
име, телефон, е-поща
извършването на оценката.
Посочете организациите, които са
участвали и/или са съдействали за
извършването на оценката
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна
на правителството/държавата?
Необходимо е да бъде въведена в националното законодателство до 13 януари
2018 г. Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви
2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на
Директива 2007/64/ЕО (Директива (ЕС) 2015/2366).
Промените, настъпили след приемането на Директива 2007/64/ЕО в пазара на
електронните плащания създадоха необходимостта от развитие и на правната уредба в
областта на платежните услуги в рамките на Европейския съюз (ЕС). Директива
2007/64/ЕО бе приета през декември 2007 г. и транспонирана в националното
законодателство чрез сега действащия Закон за платежните услуги и платежните
системи, който е в сила от 1 ноември 2009 г. Директива 2007/64/ЕО представлява
първото, всеобхватно законодателство относно плащанията в ЕС и предостави
хармонизирана правна основа за предоставянето на платежни услуги за целия ЕС.
Въпреки това, динамичното развитието на пазара на плащанията, и по-специално бързата
поява на плащания чрез електронни и мобилни услуги, както и иновативните платежни
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решения и технологии, доведоха до редица предизвикателства от регулаторна гледна
точка, което доведе до необходимост от актуализиране и прецизиране на правната рамка
в областта на предоставянето на платежни услуги в ЕС.
Установените основни проблеми по отношение на регулирането на дейността по
предоставяне на платежни услуги са следните:
-

неравнопоставеност между съществуващите категории регулирани доставчици на
платежни услуги и доставчиците на нов вид платежни услуги, попадащи извън
обхвата на настоящата регламентация;

-

липса на необходимото ниво на стандартизация и оперативна съвместимост, както
и ограничен достъп на някои видове доставчици на платежни услуги (платежните
институции, дружествата за електронни пари, доставчици на услуги по
иницииране на плащане и достъп до информация по сметка) до съществуващата
платежна инфраструктура, което възпрепятства конкуренцията и интеграцията на
вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС);

-

недостатъчни или липса на хармонизирани изисквания за сигурност на
плащанията, особено когато се извършват отдалечено или в интернет среда, което
може да доведе до финансови загуби за потребителите или доставчиците на
платежни услуги. По данни от статистиката на плащанията на ЕЦБ кредитните
преводи, инициирани електронно чрез онлайн банкиране в ЕС са нараснали от
2013 г. до 2015 г. – като брой от 141.9 млн. на 2897.8 млн. и като стойност от
8424.5 млн. евро на 8016978.4 млн. евро. Според данни от Доклада на
Европейската комисия за оценка на въздействието (от юли 2013 г.) относно
предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
платежните услуги във вътрешния пазар и за изменение на Директиви 2002/65/ЕО,
2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО, броят на онлайн
купувачите в Европа се очаква да се увеличи от 157 млн. през 2010 г. на 205 млн.
до 2015 г. Прогнозират се годишни темпове на растеж на пазара на електронната
търговия през следващите пет години в размер на около 10%. Също така обемът
на плащанията в световен мащаб, извършени чрез използване на мобилни
телефони, е най-бързо нарастващият метод от всички методи за плащане - 171,5
млрд. долара през 2012 г., 617 млрд. долара през 2016 г. Това отразява годишните
темпове на растеж от повече от 37%;
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-

липса на защита на ползвателите на платежни услуги по отношение на
платежните операции, предназначени за или получени от държави извън ЕС и
извършвани в други валути, освен във валути на държави-членки на ЕС;

-

изключенията от приложното поле на Директива 2007/64/ЕО са обект на различно
тълкуване и прилагане в отделните държави членки и това налага техното
хармонизиране и прецизиране;

-

недостатъчно използване от потребителите на новия вид платежна сметка за
основни операции. На ниво ЕС са констатирани редица проблеми, свързани с
откриването и воденето на платежни сметки. Например, откриването на платежна
сметка в друга държава членка се оказва изключително трудно, на места
невъзможно, което възпрепятства например достъпа на чуждестранните студенти,
работещите и пребиваващите законно в ЕС до платежни сметки и извършването
на плащания. Също така, на ниво ЕС е констатирано, че над 60 млн. души нямат
достъп до платежна сметка, което ги прави икономически и социално
неприобщени към единния пазар на ЕС, поради което е необходимо на тези лица
да се гарантира достъпа до платежна сметка за основни операции. В допълнение, в
България регламентираният нов вид платежна сметка за основни операции, която
бе въведена през 2016 г., остава малко използван: към 31 март 2017 г. има открити
305 броя сметки от този вид, на фона на общият брой на откритите платежни
сметки в България към края на 2016 г., който е 15.23 млн. В тази връзка е
необходимо предприемането на мерки за повишаване на информираността на
потребителите и ползвателите на платежни услуги в България за ползите, които
този вид платежна сметка им предоставя.

-

идентифицирано несъответствие на националната практика с европейския опит по
отношение на възможността едно дружество да притежава едновременно лиценз
за извършване на дейност като дружество за електронни пари и лиценз за
извършване на дейност като платежна институция. Към настоящия момент 3
платежни институции, лицензирани от БНБ, притежават и лиценз за извършване
на дейност като дружество за електронни пари, което поражда правна несигурност
при предоставянето на платежни услуги, особено в други държави членки;

-

необходимост от подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на
платежните системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния
риск съгласно водещите принципи и стандарти в областта - „Принципите за
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инфраструктурите на финансовите пазари“ на Банката за международни
разплащания и Международната организация на комисиите по ценни книжа;
-

несъответствие на предвидените глоби и имуществени санкции за извършени
нарушения на действащия ЗПУПС и на подзаконовите актове по прилагането му,
както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО)
№ 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751 с нивото
на икономическото развитие в страната и нарасналата значимост на дейността по
предоставяне на платежни услуги от платежните институции и дружествата за
електронни пари, които БНБ лицензира, както и по отношение на лицата, за които
е констатирано, че предоставят платежни услуги и/или издават електронни пари
без издаден лиценз за тази дейност;

-

отпаднала необходимост за откриване на сметки на инвестиционни посредници в
БНБ за извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК;

-

фрагментирана уредба в отделни специални закони по отношение получаване на
достъп от държавни органи до информационните системи на Централния
кредитен регистър и Регистъра на банковите сметки и сейфове;

-

несъответствие

на

сроковете

за

издаване

на

акт

за

установяване

на

административно нарушение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Закона
за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с голямата правна и
фактическа сложност на казусите и значимостта на обществените отношения.
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на
държавата.
Какви са целите на предлаганото решение?
Основната цел на проекта на нов Закон за платежните услуги и платежните
системи е въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива
(ЕС) 2015/2366, включително:
-

Прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги,
които попадат извън приложното поле на закона, което да уеднакви практиката на
прилагането на закона;

-

Постигане на равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез
допълване на правната рамка с две нови платежни услуги, които към момента
попадат извън обхвата на закона - услуги по иницииране на плащания и услуги за
предоставяне на информация за сметка, както и регулиране на дейността на
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доставчиците, които ги предлагат;
-

Подобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни
институции и дружества за електронни пари, упражняването на правото на
установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС и
сътрудничеството между надзорните органи;

-

Пълно гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги посредством
промени

по

отношение

на

информационните

изисквания

и

правата

и

задълженията на доставчиците на платежни услуги чрез разширяване обхвата на
платежни операции, за които те се прилагат, като са включени и операциите, при
които само един от доставчиците на платежни услуги е на територията на ЕС и
които се извършват освен във валутите на ЕС и във всички останали валути;
-

Въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията чрез
регламентиране на изисквания за ограничаване и контрол на операционните
рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, както и изисквания за
сигурност на плащанията чрез извършване на задълбочено установяване на
идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в
интернет среда;
Други цели:

-

Повишаване на информираността на потребителите относно характеристиките и
възможността за откриване на платежна сметка за основни операции;

-

Премахване на трудностите и минимизиране на правната несигурност , свързани с
упражняване на правото на свободно предоставяне на услуги в ЕС, пред
дружество за електронни пари, което притежава и лиценз за платежна институция;

-

Подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните
системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск;

-

Съобразяване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при
извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му,
както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО)
№ 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751, с
нарасналото значение на дейността по предоставяне на платежни услуги;

-

Подобряване на начина на извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК от
инвестиционни посредници;
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-

Преодоляване на трудностите по отношение получаване на достъп от държавни
органи до информационните системи на ЦКР и РБСС;

-

Привеждане на сроковете за издаване на акт за установяване на административно
нарушение по ЗКИ и ЗПУПС в съответствие с голямата правна и фактическа
сложност на казусите и значимостта на обществените отношения.

Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба.
Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?
Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително
алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?


Вариант 1: Без действие.
При този вариант не се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и
не се актуализира нормативната уредба в областта на платежните услуги и
продължава да се прилага действащият към момента ЗПУПС. Сега действащата
нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директива (ЕС)
2015/2366, което ще доведе до започване на процедура за нарушения срещу
Република България от Европейската комисия. Допълнително, този вариант ще
възпрепятства интеграцията на България с европейския пазар на платежни услуги,
което ще доведе до накърняване интересите на доставчиците и ползвателите на
платежни услуги и ще ги постави в неравностойно положение.



Вариант 2: Изменение и допълнение на действащия към момента Закон за
платежните услуги и платежните системи.
Систематично подредените разпоредби на закона не биха могли да бъдат
допълнени с новите изисквания, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366, а в
същото време се налагат голям брой изменения и допълнения. Следователно този
вариант не е удачен с оглед законодателна техника и правна сигурност.



Вариант 3: Приемане на нов Закон за платежните услуги и платежните системи.
На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, отмяната на закон и
неговото заменяне с нов, който се отнася до същата материя, е възможно само ако
промените са многобройни и важни. С приемането на нов закон ще бъде
постигнато пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и ще
бъдат отстранени слабости на нормативната уредба в областта на платежните
услуги чрез:



прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги,
6

които попадат извън приложното поле на закона;


въвеждане на две нови платежни услуги и регулиране на дейността на
доставчиците, които ги предлагат;



подобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни
институции и

дружества за електронни пари, и упражняване на правото на

установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС;


промени в информационните изисквания и правата и задълженията на
доставчиците на платежни услуги и разширяване обхвата на платежни операции,
за които те се прилагат;



въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията, особено
когато се извършват отдалечено или в интернет среда;



въвеждане на изискване, което предотвратява възможността за дублиране на
лицензите за платежна институция и дружество за електронни пари в частта
платежни услуги;



подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните
системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск
посредством въвеждане в националното законодателство на „Принципите за
инфраструктурите на финансовите пазари” на Банката за международни
разплащания и Международната организация на комисиите по ценни книжа;



увеличаване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при
извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му,
както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО)
№ 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751, и
съобразяването им с нарасналото значение на дейността по предоставяне на
платежни услуги;



подобряване на начина на извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК от
инвестиционни посредници;



прецизиране на разпоредбите относно получаване на достъп от държавни органи
до информационните системи на ЦКР и РБСС;



удължаване на сроковете за издаване на акт за установяване на административно
нарушение по ЗКИ и ЗПУПС и привеждането им в съответствие с голямата правна
и фактическа сложност на казусите и значимостта на регламентираните
обществени отношения.
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Препоръчваме вариант 3, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели,
желани ефекти и ползи за заинтересованите страни, както и от гледна точка на
законодателна техника.
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на
нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с
вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят.
Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в
резюмето на препоръчания вариант с данни.

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Вариант на действие:
Вариант 3 – Приемане на нов Закон за платежните услуги и платежните системи,
транспониращ изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и актуализиращ нормативната
уредба в областта на плащанията.
Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет на Република България, поради което към проекта не е приложена
необходимата финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б” от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Значителни общи разходи (описани качествено):


Внедраване или доработване на информационни системи и приложения на
доставчиците на платежни услуги, отнасящи се към сигурността при изпълнение
на платежни операции (задълбочено установяване на идентичността на клиент,
гарантиране на персонализираните средства за сигурност на ползвателите,
осигуряване на сигурна връзка при предоставяне на платежни услуги от
разстояние или в интернет среда);



Разширена отговорност на доставчика на платежни услуги при неразрешени
платежни операции, произтичащи от използването на изгубен, откраднат или
незаконно присвоен платежен инструмент, и намаления от 300 лв. на 100 лв.
максимален размер на загубите, които платецът може да понесе;
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Разширяване обхвата на платежните операции, за които доставчикът на платежни
услуги носи отговорност, като се включват и операциите, при които само един от
доставчиците е на територията на ЕС и които се извършват във всички валути;



Създаване или подобряване на мерки и процедури за ограничаване и контрол на
операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във
връзка с предоставяните платежни услуги;



Допълнителни условия за издаването на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция (вкл. при предлагане на услуги по иницииране на плащане)
и дружество за електронни пари; въвеждане на регистрация на доставчиците на
услуги по предоставяне на информация за сметка;



Въвеждане на „Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари“ на
Банката за международни разплащания и Международната организация на
комисиите по ценни книжа;



Нови изисквания за Българската народна банка като компетентен орган по
прилагането на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Значителни общи ползи (описани качествено):


Установяване на условия за равнопоставеност по отношение на административния
контрол чрез включването на новите платежни услуги и регулирането на
дейността на доставчиците, които ги предлагат;



Прецизиране на правилата за презгранично предоставяне на платежни услуги от
платежни институции и дружества за електронни пари в рамките на ЕС;



Улесняване на достъпа на платежните институции и дружества за електронни
пари до платежни системи и платежната инфраструктура, което ще доведе до
повишаване на конкуренцията между доставчиците на платежни услуги;



Въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване и контролни механизми за
управление на операционните рискове;



Повишаване на сигурността на плащанията чрез задълбочено установяване на
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идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в
интернет среда;


Въвеждане на максимален срок от 35 работни дни за отговор от страна на
доставчик на платежни услуги по жалба, свързана с предоставяне на платежни
услуги;



Подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните
системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск;



Създаване на условия за по-ефективното изпълнение на нормативно възложената
на Българската народна банка задача да съдейства за

създаването и

функционирането на ефективни платежни системи и да осъществява надзор върху
тях.
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна
база.
Използвайте
приблизителни
цифри
и
диапазони,
когато
е
по-приложимо. Обърнете особено внимание на икономическите и социалните разходи и
на разходите за околната среда. Задължително включете паричен израз на разходите и
ползите (в лева).
Описание и обхват на основните разходи за заинтересованите страни:
 За съществуващите доставчици на платежни услуги (към момента общо 38 на
брой) ще възникнат разходи, свързани с новите нормативни изисквания (вкл.
произтичащи от регулаторните технически стандарти и насоки към Директива
(ЕС) 2015/2366, разработени от Европейския банков орган в сътрудничество с
Европейската централна банка) по отношение на:


внедряване или доработване на информационни системи и приложения, отнасящи
се към сигурността при изпълнение на платежни операции (задълбочено
установяване на идентичността на клиент, гарантиране на персонализираните
средства за сигурност на ползвателите, осигуряване на сигурна връзка при
предоставяне на платежни услуги от разстояние или в интернет среда);



разширената отговорност на доставчика на платежни услуги при неразрешени
платежни операции, произтичащи от използването на изгубен, откраднат или
незаконно присвоен платежен инструмент, и намаления от 300 лв. на 100 лв.
максимален размер на загубите, които платецът може да понесе;
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разширяване обхвата на платежните операции, за които доставчикът на платежни
услуги носи отговорност, чрез включване и на операциите, при които само един от
доставчиците е на територията на ЕС и които се извършват във всички валути;



създаване или подобряване на мерки и процедури за ограничаването и контрола на
операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във
връзка с предоставяните платежни услуги;



въвеждане на процедури за наблюдение и докладване на операционни или
свързани със сигурността инциденти във връзка с предоставянето на платежни
услуги;



допълнителните условия за издаването на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция и дружество за електронни пари, в т.ч. мерки за осигуряване
на непрекъсваемост на дейността, принципи и определения при събирането на
статистически данни за резултатите от дейността, платежните операции и
измамите във връзка с предоставяните платежни услуги и др.

Съгласно чл. 9, ал. 4 от Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, при
извършване на плащания доставчиците на платежни услуги спазват изискванията и на
Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 19 декември 2014
г. на Европейския банков орган. Окончателните насоки относно сигурността на
плащанията в интернет съдържат изисквания относно задълбочено установяване на
автентичността на клиент, прилагане на политика за сигурност за услугите за плащане в
интернет, документиране на цялостни оценки на риска по отношение на сигурността на
плащанията в интернет, наблюдение и докладване на инциденти и др., които са част от
изискванията и на Директива (ЕС) 2015/2366, в която те са доразвити. В тази връзка
съществуващите доставчици на платежни услуги са предприели действия за спазване на
горепосочените изисквания и са направили съответните разходи, които покриват
частично съответните изисквания, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366.
 За доставчиците на новите видове платежни услуги:

-

за доставчиците на услуги по иницииране на плащане ще възникнат разходи във
връзка с необходимостта от лицензиране за извършване на дейност като платежна
институция и привеждането на дейността им в съответствие с нормативните
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изисквания, вкл. произтичащи от регулаторните технически стандарти и насоки
към Директива (ЕС) 2015/2366. Съгласно чл. 49, т. 1 от Наредба № 16 на БНБ от
16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за
електронни пари и операторите на платежни системи, БНБ събира такса от 8000
лв. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност
като платежна институция;


за доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка ще
възникнат разходи във връзка с необходимостта за вписване в публичния регистър
на БНБ и привеждането на дейността им в съответствие с нормативните
изисквания, вкл. произтичащи от регулаторните технически стандарти и насоки
към Директива (ЕС) 2015/2366. Към момента не е определена такса за вписване в
публичния регистър на БНБ на доставчиците на услуги по предоставяне на
информация за сметка. Предвижда се таксата да бъде по-ниска от таксата за
лицензиране на платежни институции и пропорционална на по-олекотения
регулаторен режим, предвиден за този тип доставчик;

 За физически и юридически лица, ползватели на платежни услуги, могат да
възникнат минимални еднократни разходи, наложени от доставчика им на
платежни услуги, във връзка с техническото обезпечаване на задълбоченото
установяване на идентичността на платеца при достъп до платежната сметка
онлайн, иницииране на електронна платежна операция и извършване на действия
от разстояние, при което би могъл да възникне риск от измама при плащането или
друга злоупотреба. Към края на 2016 г. броят на платежните сметки на ползватели
на платежни услуги е 15,23 млн., а броят на платежни карти, издадени от
доставчици на платежни услуги е 7,46 млн.
 За операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (към момента
2 на брой), могат да възникнат разходи във връзка с привеждането в съответствие
с новите разпоредби, въвеждащи „Принципи за инфраструктурите на финансовите
пазари“

на

Банката

за

международни

разплащания

и

Международната

организация на комисиите по ценни книжа.
 За платежните картови схеми със седалище в Република България могат да
възникнат разходи във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС)
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2015/751.
 За Българската народна банка като компетентен орган по прилагането на Закона за
платежните услуги и платежните системи ще е необходим допълнителен човешки
и административен ресурс при упражняване на правомощията, свързани с новите
изисквания.

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.
Предложението надхвърля ли минималните Не е приложимо.
изисквания на Европейския съюз?
Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се нови регулаторни
режими и регистри? Засягат ли се съществуващи регулаторни режими и регистри?
Административната тежест за заинтересованите страни ще се повиши, както следва:
 За

съществуващите

доставчици

на

платежни

услуги

промяната

в

административната тежест ще се изрази във въвеждането на допълнителни
изисквания по отношение на лицензиране на платежна институция и на дружество
за електронни пари. Въвеждат се изисквания по отношение на процедурите за
наблюдение, обработка и проследяване на свързаните със сигурността инциденти
и жалби на клиенти, осигуряваща и механизъм на докладване на инциденти,
процедурите за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа
до

чувствителни

данни

за

плащанията;

мерките

за

осигуряване

на

непрекъсваемост на дейността, включително ясно описание на най-важните
процеси, ефективните планове за извънредни ситуации и процедура за редовни
тестове и преглед на адекватността и ефективността на тези планове; принципи и
определения при събирането на статистически данни за резултатите от дейността,
платежните операции и измамите във връзка с предоставяните платежни услуги;
правила за сигурност, които защитават ползвателите на платежни услуги срещу
установените рискове, измамите или незаконното използване на чувствителни и
лични данни и др.
 За доставчиците на новите видове платежни услуги, които попадат извън обхвата
на действащия Закон за платежните услуги и платежните системи, промяната в
административната тежест ще се изрази във въвеждането на изискване за
лицензиране като платежна институция на доставчиците на услуги по иницииране
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на плащане и във въвеждането на регистрационен режим за извършване на
дейност като доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.
 За операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, промяната в
административната тежест ще произтече от новите изисквания, с които се
въвеждат „Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари“ на Банката за
международни разплащания и Международната организация на комисиите по
ценни книжа, чрез които се цели подобряване на надеждността, устойчивостта и
ефективността на тези платежни системи и ограничаване на системния риск.
 За Българската народна банка, като компетентен орган по прилагане на Закона за
платежните услуги и платежните системи, промяната в административната тежест
ще се изрази в:


Създаване и поддържане на публичен регистър на доставчиците на услуги по
чл. 2, ал. 3 и 4 от законопроекта;



Подаване и актуализиране на информация за целите на поддържания от
Европейския банков орган електронен централен регистър по чл. 15 от
Директива (ЕС) 2015/2366;



Упражняване на надзор за спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2015/751
спрямо платежните картови схеми със седалище в Република България;



Извършване на оценка на съответствието на платежните системи с
окончателност на сетълмента, оперирани от лицензирани от БНБ оператори, с
изискванията на „Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари” на
Банката за международни разплащания и Международната организация на
комисиите по ценни книжа.

Какво е разпределението на годишните
предприятията (микро-, малки и средни)?

разходи

според

категорията

на

Не може да бъде направено разпределение на разходите, свързани с приемането на
предложения вариант „Приемане на нов Закон за платежните услуги и платежните
системи, транспониращ изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и актуализиращ
нормативната уредба в областта на платежните услуги”.
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Преценява се, че могат да възникнат потенциални разходи за съществуващите
доставчици на платежни услуги и доставчиците на новите видове платежни услуги, които
попадат в обхвата на проекта на Закон за платежните услуги и платежните системи.
Потенциалните разходите са свързани с новите или изменени нормативни изисквания –
напр. регулаторни технически стандарти и насоки, както и други изисквания в областта
на предоставяне на платежни услуги.
Има ли предприятия, които са освободени от спазване на новите правила, въведени
с предложението?
Проектът на Закона за платежните услуги и платежните системи не предвижда
освобождаване на предприятия от спазването на разпоредбите, които се въвеждат с
предложението с изключение на тези, посочени в чл. 2 на проектозакона „Изключения от
приложното поле“.
Описание и обхват на основните ползи за заинтересованите страни:
 Основните ползи за съществуващите доставчици на платежни услуги са свързани
с

установяването

на

условия

за

равнопоставеност

по

отношение

на

административния контрол, прецизирането на правилата за презгранично
предоставяне на платежни услуги от платежни институции и дружества за
електронни пари в рамките на ЕС; улесняване на достъпа на платежните
институции и дружества за електронни пари до платежни системи и повишаване
на конкуренцията между доставчиците на платежни услуги; въвеждане на
допълнителни мерки за ограничаване и контролни механизми за управление на
операционните рискове и сигурността при предоставяне на платежни услуги.
 За доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, които към
момента попадат извън обхвата на действащия Закон за платежните услуги и
платежните системи, се създават облекчени изисквания за започване на дейност.
 За ползвателите на платежни услуги - физически и юридически лица, ще се
повиши сигурността на плащанията; ще се намали максималният размер на
отговорността и загубите на платеца от 300 лв. на 100 лв. при неразрешени
платежни операции, извършени при определени обстоятелства. Разширява се
обхватът на платежните операции, за които доставчикът на платежни услуги носи
отговорност спрямо клиента, като се включват и операциите, при които само един
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от доставчиците е на територията на ЕС, и които се извършват във всички валути.
Според Доклада на Европейската централна банка от юли 2015 г. относно
измамите с карти, стойността на измамите с карти в ЕС възлиза на стойност 1.44
млрд. евро за 2013 г. Според данни от Доклада на Европейската комисия за оценка
на въздействието относно предложение за директива на Европейския парламент и
на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар и за изменение на
Директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива
2007/64/ЕО, средно в ЕС 1.2% от издадените карти са обект на измама, а
регистрираните измамни картови трансакции са средно 12 на 1000 извършени
трансакции. Общите ползи за ползвателите на платежни услуги в ЕС от намеления
праг на отговорност възлиза на 335 млн. евро. В България за 2016 г. са извършени
93.73 млн. броя трансакции с карти. Засегнатите ползватели на платежни услуги
биха понесли по-малка загуба в следствие на новия по- нисък размер на
отговорност – до 100 лв. вместо 300 лв. на трансакция, в случаите на проявена
небрежност. Според данни от Доклада на Европейската комисия за оценка на
въздействието относно предложение за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар и за изменение на
Директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива
2007/64/ЕО, при трансакциите, при които едната страна се намира извън ЕС, и
трансакциите с валути на държави извън ЕС, икономическото въздействие на
равнище ЕС е, че ползите се разпростират и върху платежните операции с
прогнозна обща стойност 60 млрд. евро за около 32 млн. ползватели на платежни
услуги.
Въвежда се максимален срок от 35 работни дни за отговор по жалба, свързана с
предоставяне на платежни услуги.
 За операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

ще се

подобри надеждността, устойчивостта и ефективността във връзка с въвеждането
в международни принципи в областта на инфраструктурите на финансовите
пазари.
 Създаване на условия за по-ефективното изпълнение на нормативно възложената
на

Българската

народна

банка задача

да

съдейства

за

създаването

и

функционирането на ефективни платежни системи и да осъществява надзор върху
16

тях.

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на ползите.
Опишете ползите за всички основни групи.
Ключови рискове
Не се отчита възникване на сериозни рискове, които биха имали негативно въздействие
върху заинтересованите страни.
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен
количествено, колко и какви юридически и физически лица ще бъдат засегнати и как?

3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации
Проектът за нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който се
транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и се актуализира нормативната
уредба в областта на платежните услуги, е предоставен за консултации на
заинтересованите страни, в т.ч. основно от областта на предлагането на платежни услуги:
банките в България, чрез Асоциацията на банките в България, платежните институции и
дружествата за електронни пари, лицензирани от Българската народна банка.
Бележки и коментари са получени от 12 заинтересовани страни, както следва: Асоциация
на банките в България, „Борика-Банксервиз“ АД, лицензираните от БНБ платежни
институции и дружества за електронни пари – „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, „Изипей“
АД, „Интеркарт Файнанс“ АД, „Пейнетикс“ АД и „Транскарт Файненшъл Сървисис“
ЕАД, Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, Комисия за
финансов надзор, Министерство на финансите, Помирителна комисия за платежни
спорове, „Централен депозитар“ АД.
Постъпилите предложения са надлежно разгледани от работната група в БНБ, отговорна
за изготвянето на новия Закон за платежните услуги и платежните системи,
транспониращ изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 и актуализиращ нормативната
уредба в областта на платежните услуги и имат следния характер:
-

редакции, свързани с технически корекции;

-

редакции в текстове от проекта на закона, свързани с тълкувание, прецизиране и
привеждане в съответствие с текстове от: Директива (ЕС) 2015/2366; Директива
2009/110/ЕО; Регламент (ЕО) № 924/2009; Закона за публичните финанси; Закона
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за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност; Закона за независимия финансов одит;
-

допълнения към текстовете от проекта на закона, свързани с практическото им
приложение;

-

бележки по текстове, непроизтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366;

-

бележки, непопадащи в приложното поле на проекта на новия ЗПУПС.

Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с
които са проведени консултации. Направете кратък анализ на броя и характера на
отговорите, получени от консултацията.
4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
От коя дата предложението ще започне да действа?
Най-късно от 13 януари 2018 г.
Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за
контрола?
Страните членки следва да прилагат от 13 януари 2018 г. изискванията на Директива
(ЕС) 2015/2366, които се транспонират чрез проекта за нов Закон за платежните услуги и
платежните системи.
Отговорен орган по прилагането на Закона за платежните услуги и платежните системи е
Българската народна банка.
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението.
Предложението предвижда ли разходи за дадена институция или организация?
Подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на
проекта на нормативния акт:
Дата:17.07.2017г.
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