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1.

Предназначение на документа
Настоящото указание е предназначено за лицензираните от БНБ платежни

институции и дружества за електронни пари.

2.

Основание за разработване и издаване на документа
Настоящото указание се издава на основание чл. 9, ал. 5 и чл. 77б, ал. 7 от Закона

за платежните услуги и платежните системи, чл. 10, ал. 3, чл. 41, ал. 3 и § 4 от
Преходните и заключителни разпоредби от Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за
лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и
операторите на платежни системи.

3.

Задължително приложение
Настоящото указание е задължително за прилагане от всички лицензирани от БНБ

платежни институции и дружества за електронни пари.

4.

Предмет на регулиране
Настоящото указание регламентира формата и съдържанието на отчета за

собствения капитал на платежна институция (Приложение № 1) и отчета за собствения
капитал на дружество за електронни пари (Приложение № 2), със съответните насоки за
тяхното попълване. Приложенията към настоящото указание се публикуват и са
достъпни на интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg.

5.

Връзка с други нормативни документи
Настоящото указание се прилага във връзка с:
5.1. Закон за платежните услуги и платежните системи;
5.2. Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

6.

Получаване на информация
Информация по това указание може да се получи от БНБ на адрес:
Българска народна банка
Управление „Банково“
Дирекция „Банкова политика“
Пл. „Княз Александър I” № 1, София 1000

7.

Изменения и допълнения
Изменения

и

допълнения

в

настоящото

указание

се

утвърждават

от

Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банково“.

8.

Влизане в сила
Настоящото указание влиза в сила от 1 ноември 2014 г. и отменя Указание № 16-

10009 на БНБ за формата и съдържанието на отчета на собствения капитал на
платежните институции.

