
Предложения за подобрение на 

платежната инфраструктура 

Пресконференция, 24 януари 2012 г. 



Реализирани предложения на БСК 

• Намален брой (от 23 да 4 бр.) на платежните нареждания за 

социално осигурителните плащания и подоходния данък; 

• Връзка на касовите апарати със системата на НАП; 

• Инсталиране на PОS-терминали в държавните и общински 

администрации; 

 

Партньорство с Банксервиз АД, НАП, НОИ, МФ 

 



Нови предложения на БСК за: 

I. Намаляване дела на сивата икономика 

II. Модернизиране на платежната инфраструктура 

III. Защита на потребителите 



Намаляване дела на сивата икономика 

1. Задължително плащане на трудовите възнаграждения по електронен път; 

2. Пълно териториално покритие от POS-терминали чрез фиксирани и 

мобилни комуникации; 

3. Прилагане на услугата „cash back” чрез POS-терминали при търговци, 

пощенски офиси, ресторанти, тото пунктове и др.; 

4. Въвеждане на системи за плащане от типа “Instant Payments”. 



Модернизиране на платежната инфраструктура 

1. Нормативен регламент за единна инфраструктура от POS-терминали. 

Въвеждане на принципа “Един търговец – един POS-терминал”; 

2. Инфраструктура с възможност за 24-часово електронно банкиране; 

3. Възможност за внасяне/захранване на средства по сметки чрез АТМ-мрежата; 

4. Използване на мрежите на мобилните оператори за безконтактни 

разплащания чрез SIM-карти (важно е особено в малките населени места); 

5. Премахване на изискването за полагане на подпис при транзакция чрез POS-

терминал. 

 



Равно третиране на  

кредитодатели и кредитополучатели 

1. Нормативно регулиране на практиката за едностранна промяна на 

клаузите по сключени договори, в т.ч.: 

1.1. При промяна на договорните условия: 

• Депозантите да имат право да прекратят договора без загуба на 

лихвените начисления; 

• Кредитополучателите да имат право да прекратят ползвания 

кредит, вкл. чрез рефинансиране от конкурентна институция, без 

утежнения и начисляване на допълнителни наказателни такси; 

1.2. При възходящ пазарен тренд – реципрочно увеличение на лихвите и 

по пасивните операции (депозити); 

 



Равно третиране на  

кредитодатели и кредитополучатели 

2. Прозрачни принципи на определяне размера на лихвените проценти: 

• Прилагане на фиксирани лихви,  

• При плаващите лихви – задължително използване на LIBOR, 

EUROBOR, към които се добавят надбавките за риск; 

• Публичен онлайн достъп до единна база-данни с тарифите на 

кредитните институции с цел анализ и информация; 

 

3. Прилагане на SEPA-стандарта, вкл.: 

• Върху плащанията с местни дебитни карти при транзакции в ЕС; 

• Отпадане на таксите за входящи транзакции; 

 

4. Разширяване на възможностите за ползване на таксови марки, като 

конкурентно платежно средство по плащането на данъци и такси 



Равно третиране на  

кредитодатели и кредитополучатели 

5. Задължителни условия по обществените поръчки за избор на 

обслужващи банки на държавни структури да са: 

• Безтарифни електронни разплащания; 

• За НОИ - гарантирана услуга „cash back”; 

 

6. Нормативно предотвратяване на възможността по обявяване на 

несъстоятелност на търговци със задна дата; 

 

7. Подкрепяме МФ и БНБ за отказ от въвеждане на допълнителен 

данък върху финансовите транзакции. 



Очаквани ефекти: 

1. Възможност потребителите да ползват средствата си по електронни 

платежни карти, без допълнителни транспортни, времеви и др. разходи; 

2. Оптимизиране на разходите за управление на средствата по банкови 

карти; 

3. Намаляване броя на POS-терминалите при един търговец и снижаване 

разходите на банките по изграждане на съответната инфраструктура; 

4. Гарантирано покритие на е-услуги, вкл. в малките населени места; 

5. Липса на ограничения, свързани с работно време на банкови офиси; 

6. Ограничаване на порочната практика за едностранна промяна на 

договорените лихвени проценти; 

7. Прозрачност при определяне на лихвените проценти и 

възможност за по-добро планиране на разходите; 

8. Засилване на конкуренцията между банките. 



ВОДЕЩА ЦЕЛ: 

Право на потребителите да избират 

измежду всички възможни 

платежни средства и системи 



Пресконференция, 24 януари 2012 г. 

Предложения за подобрение на 

платежната инфраструктура 


