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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/410 НА КОМИСИЯТА
от 29 ноември 2018 година
за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на елементите и
структурата на информацията за платежните услуги, която компетентните органи трябва да
предоставят на Европейския банков орган по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския
парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид 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 (1), и по-специално член 15, параграф 5, алинея трета от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Директива (ЕС) 2015/2366 Европейският банков орган (ЕБО) е длъжен да разработи, води и
поддържа електронен централен регистър, който съдържа списък на всички платежни институции и институции за
електронни пари, както и на техните съответни клонове и представители. За тази цел компетентните органи трябва
да предоставят на ЕБО информация, която да позволява на ползвателите на платежни услуги и на останалите
заинтересовани страни лесно и еднозначно да идентифицират всеки вписан в регистъра субект, както и
територията, на която този субект извършва или възнамерява да извършва дейност. Ползвателите на платежни
услуги следва също така да могат да установят предоставяните от тези субекти платежни услуги и услуги във
връзка с електронните пари.

(2)

Електронният централен регистър следва да включва и доставчиците на услуги извън приложното поле на
Директива (ЕС) 2015/2366, които извършват някоя от посочените дейности в член 3, буква к), подточки i) и ii) и
буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366 и които са уведомили съответния компетентен орган по силата на член 37,
параграф 2 или 3 от същата директива. С оглед на еднообразното тълкуване и прилагане на тези разпоредби в
целия Съюз, съдържащата се в регистъра информация за тези доставчици на услуги следва да включва кратко
описание на техния предмет на дейност, което компетентните органи предоставят, в т.ч. информация за
използвания базов платежен инструмент и общо описание на предоставяните услуги.

(3)

С цел да се позволи на ползвателите на съдържащата се в електронния централен регистър информация лесно да я
разбират, тя следва да бъде представяна ясно и еднозначно. Представянето на съдържащата се в регистъра
информация следва да отразява националните езикови особености.

(4)

С цел да се уеднаквят елементите на предоставяната информация, компетентните органи, които я предават на ЕБО,
следва да използват стандартизиран формат.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на
Комисията от ЕБО.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа
на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска
становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на
Европейския парламент и на Съвета (2),

(1) ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.
(2) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Съдържание и формат на информацията, която трябва да се предоставя по силата на член 15,
параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366
1.
За целите на член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят на ЕБО
информацията в съответствие с параграфи 2—9.
2.
По отношение на платежните институции и техните клонове, предоставящи услуги в държава членка, различна от
тяхната държава членка по произход, компетентните органи предоставят информацията от таблица 1 от приложението,
като използват определения в тази таблица формат.
3.
По отношение на физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от
Директива (ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят информацията от таблица 2 от приложението, като
използват определения в тази таблица формат.
4.
По отношение на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и техните клонове,
предоставящи услуги в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, компетентните органи
предоставят информацията от таблица 3 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.
5.
По отношение на институциите за електронни пари и техните клонове, предоставящи услуги в държава членка,
различна от тяхната държава членка по произход, компетентните органи предоставят информацията от таблица 4 от
приложението, като използват определения в тази таблица формат.
6.
По отношение на юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива
2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), компетентните органи предоставят информацията от таблица 5
от приложението, като използват определения в тази таблица формат.
7.
По отношение на представителите на предоставящите платежни услуги в държава членка платежни институции,
доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка и институции за електронни пари, както и на представи
телите на физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС)
2015/2366, и на представителите на юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от
Директива 2009/110/ЕО, компетентните органи предоставят информацията от таблица 6 от приложението, като
използват определения в тази таблица формат.
8.
По отношение на институциите, посочени в член 2, параграф 5, точки 4—23 от Директива 2013/36/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета (4), които съгласно националното законодателство имат право да предоставят
платежни услуги, компетентните органи предоставят информацията от таблица 7 от приложението, като използват
определения в тази таблица формат.
9.
По отношение на доставчици на услугите, посочени в член 3, буква к), подточки i) и ii) и буква л) от Директива
(ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят информацията от таблица 8 от приложението, като използват
определения в тази таблица формат.

Член 2
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(3) Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и
пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за
отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).
4
( ) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

15.3.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 — Информация за платежните институции

Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Платежна институция“

2

Наименование на
платежната институ
ция

Текст (250 знака)

Официалното наименование на платежната институция се въвежда като свобо
ден текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка аз
бука, кирилица и латиница. Наименованието на институцията се посочва на
националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които
използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на лати
ница наименованието на институцията или посочват негов превод или алтер
нативен вариант на език, който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наимено
вание на платежната
институция

Текст (250 знака)

Търговското наименование на платежната институция се въвежда като свобо
ден текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка аз
бука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука
или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница търговското наиме
нование на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант
на език, който използва латиницата.
Ако платежната институция използва няколко търговски наименования, може
да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адресът на главното управление на платежната институция се въвежда като
свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка
азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съо
тветната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука
или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват оби
чайното наименование на английски.

Адрес на главното
управление на пла
тежната институция

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).
4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.
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Ред

Поле

5

Национален иденти
фикационен номер
на платежната ин
ституция

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

15.3.2019 г.

Формат

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
лицензионен номер — номер или код на лицензирана платежна институция,
даден ѝ от компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е
установена;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

6

Наименованието на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информа
цията за платежната институция и носи отговорност за тази информация. Наи
менованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежни услуги, за
които платежната
институция е лицен
зирана

Множество предва
рително зададени ва
рианти (между 1 и
13)

Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка,
както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства
по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на
ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от от
пусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

15.3.2019 г.

Ред

8

BG

Поле

Настоящ лицензио
нен статус на пла
тежната институция

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Текст (10 знака)
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Формат

Настоящият лицензионен статус на платежната институция, избран от предва
рително определен списък:
1.

Лицензирана

2.

С отнет лиценз

9

Дата на лицензиране

Цифри (8 знака)

Датата на лицензиране на платежната институция. В зависимост от практиката
на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата, на която
компетентният орган е издал лиценз на платежната институция, или датата,
на която я е вписал в своя национален публичен регистър.

10

Дата на отнемане на
лиценза (ако е при
ложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на лиценза на платежната институция. Това е датата, на
която се отнема лицензът на платежната институция.

11

Приемащи държави
членки, в които пла
тежната институция
предоставя или въз
намерява да предос
тавя платежни ус
луги, използвайки
свободата на предос
тавяне на услуги,
както и съответните
платежни услуги,
които са били съоб
щени на приемащия
компетентен орган

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта с до 13
предварително зада
дени подварианта)

Приемащите държави членки, в които платежната институция предоставя или
възнамерява да предоставя платежни услуги, използвайки свободата на предос
тавяне на услуги, както и съответните платежни услуги, които са били съоб
щени на приемащия компетентен орган:
Австрия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка
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Белгия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

България:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Хърватия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Кипър:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Чешка република:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции
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6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Дания:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Естония:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Финландия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Франция:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Германия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Гърция:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Унгария:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Исландия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка
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Ирландия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Италия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Латвия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Лихтенщайн:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Литва:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции
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6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Люксембург:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Малта:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Нидерландия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Норвегия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Полша:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Португалия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Румъния:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.
Услуги по предоставяне на информация за сметка
Словакия:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка
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Словения:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Испания:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Швеция:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Обединено кралство:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

12

Наименование на
клона на платежната
институция, устано
вен в държава
членка, различна от
държавата членка по
произход на платеж
ната институция

Текст (до 200 знака)

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Официалното наименование на клона в регистъра е наименованието на пла
тежната институция или даденото наименование на съответния клон. То се въ
вежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови сим
воли: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на клона се
посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите
членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение трансли
терират на латиница наименованието или търговското наименование на клона
или посочват негов превод или алтернативно наименование на език, който из
ползва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на клона. Наименованията
се разделят с наклонена черта („/“).

13

Адрес на главния
клон на платежната
институция в прие
мащата държава
членка

Адресът в приемащата държава членка на главния клон на платежната инсти
туция се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от
езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки,
които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на
латиница или посочват обичайното наименование на английски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

13.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.
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13.2.

Град

Текст (100 знака)

13.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

13.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Приемащи държави
членки, в които пла
тежната институция
предоставя или въз
намерява да предос
тавя платежни ус
луги чрез клон,
използвайки свобо
дата на установяване,
както и съответните
платежни услуги,
които са били съоб
щени на приемащия
компетентен орган

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта с до 13
предварително зада
дени подварианта)
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Приемащите държави членки, в които платежната институция предоставя или
възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон, използвайки свободата
на установяване, както и съответните платежни услуги, които са били съоб
щени на приемащия компетентен орган:
Същите варианти като ред 11 от настоящата таблица.

Таблица 2 — Информация за физическите или юридическите лица, които се ползват от освобо
ждаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366

Ред

Поле
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1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Платежна институция, която се ползва
от освобождаване“

2

Наименование на
платежната институ
ция, която се ползва
от освобождаване

Текст (250 знака)

Официалното наименование на платежната институция, която се ползва от ос
вобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните на
бори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименова
нието на институцията се посочва на националния език на съответната
държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кири
лица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институ
цията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който из
ползва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Текст (250 знака)
Търговско наимено
вание на платежната
институция, която се
ползва от освобожда
ване

Търговското наименование на платежната институция, която се ползва от ос
вобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните на
бори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите
членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение трансли
терират на латиница търговското наименование на институцията или посочват
негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.
Ако платежната институция, която се ползва от освобождаване, използва ня
колко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията
се разделят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

L 73/46

BG

Ред
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4

Адрес на главното
управление на пла
тежната институция,
която се ползва от
освобождаване

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

15.3.2019 г.

Формат

Адресът на главното управление на платежната институция, която се ползва от
освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните на
бори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се по
сочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки,
които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на
латиница или посочват обичайното наименование на английски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

5

Национален иденти Буквено-цифрови
фикационен номер
знаци (50 знака)
на платежната ин
ституция, която се
ползва от освобожда
ване

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

6

Наименованието на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информа
цията за платежната институция, която се ползва от освобождаване, и носи от
говорност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се из
бира от предварителен списък.

7

Платежните услуги,
за които е регистри
рана платежната ин
ституция, която се
ползва от освобожда
ване

Множество предва
рително зададени ва
рианти (между 1 и
13)

Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка,
както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства
по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на
ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от от
пусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)
5.

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.
8

Парични преводи

Настоящ регистра
ционен статус на
платежната институ
ция, която се ползва
от освобождаване

Текст (10 знака)

9

Дата на регистрация

Цифри (8 знака)

Датата на регистриране на платежната институция, която се ползва от освобо
ждаване. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган, тази
дата може да бъде датата, на която компетентният орган е регистрирал пла
тежната институция, която се ползва от освобождаване, или датата, на която я
е вписал в националния публичен регистър.

10

Дата на отнемане на
регистрацията (ако е
приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на регистрацията на платежната институция, която се по
лзва от освобождаване. Това е датата, на която се отнема регистрацията на
платежната институция, която се ползва от освобождаване.

Настоящият регистрационен статус на платежната институция, която се ползва
от освобождаване, избран от предварително определен списък:
1.

Регистрирана

2.

С отнета регистрация

Таблица 3 — Информация за доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка

Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Доставчик на услуги по предоставяне на
информация за сметка“

2

Наименование на до
ставчика на услуги
по предоставяне на
информация за
сметка

Текст (250 знака)

Официалното наименование на доставчика на услуги по предоставяне на ин
формация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват след
ните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наиме
нованието на доставчика се посочва на националния език на съответната
държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кири
лица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на достав
чика или посочват негов превод или алтернативно наименование на език,
който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на доставчика. Наименова
нията се разделят с наклонена черта („/“).
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3

Търговско наимено
вание на доставчика
на услуги по предос
тавяне на информа
ция за сметка

Официален вестник на Европейския съюз
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Текст (250 знака)
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Търговското наименование на доставчика на услуги по предоставяне на инфор
мация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват следните
набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите
членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение трансли
терират на латиница наименованието на институцията или посочват негов пре
вод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.
Ако доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка използва
няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията
се разделят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адресът на главното управление на доставчика на услуги по предоставяне на
информация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват след
ните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адре
сът се посочва на националния език на съответната държава членка. Държа
вите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение
транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на ан
глийски.

Адрес на главното
управление на до
ставчика на услуги
по предоставяне на
информация за
сметка

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).
4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Национален иденти
фикационен номер
на доставчика на ус
луги по предоставяне
на информация за
сметка

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

5

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

6

Наименованието на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информа
цията за доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка и
който носи отговорност за тази информация. Наименованието на компетент
ния орган се избира от предварителен списък.
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7

Платежните услуги,
за които е регистри
ран доставчикът на
услуги по предоста
вяне на информация
за сметка

Текст (26 знака)

Предварително зададен параметър — „Услуги по предоставяне на информация
за сметка“

8

Настоящият реги
страционен статус на
доставчика на услуги
по предоставяне на
информация за
сметка

Текст (10 знака)

Настоящият регистрационен статус на доставчика на услуги по предоставяне
на информация за сметка, избран от предварително определен списък:

9

Дата на регистрация

Цифри (8 знака)

Датата на регистриране на доставчика на услуги по предоставяне на информа
ция за сметка. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган,
тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е регистрирал
доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, или датата,
на която го е вписал в националния публичен регистър.

10

Дата на отнемане на
регистрацията (ако е
приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на регистрацията на доставчика на услуги по предоставяне
на информация за сметка. Това е датата, на която се отнема регистрацията на
доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка.

11

Приемащите държави
членки, където до
ставчикът на услуги
по предоставяне на
информация за
сметка предоставя
или възнамерява да
предоставя тези ус
луги, използвайки
свободата на предос
тавяне на услуги

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта)

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне
на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя тези ус
луги, използвайки свободата на предоставяне на услуги:

Формат

1.

Регистриран

2.

С отнета регистрация

Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чешка република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
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Словакия
Словения
Испания
Швеция
Обединено кралство
12

13

13.1.

Наименование на
клона на доставчика
на услуги по предос
тавяне на информа
ция за сметка, уста
новен в държава
членка, различна от
държавата членка по
произход на достав
чика на услуги по
предоставяне на ин
формация за сметка

Текст (до 200 знака)

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на клона. Наименованията
се разделят с наклонена черта („/“).
Адресът в приемащата държава членка на главния клон на доставчика на ус
луги по предоставяне на информация за сметка се въвежда като свободен
текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука,
кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или
кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичай
ното наименование на английски.

Адрес на главния
клон на доставчика
на услуги по предос
тавяне на информа
ция за сметка в прие
мащата държава
членка

Държава

Официалното наименование на клона в регистъра е наименованието на достав
чика на услуги по предоставяне на информация за сметка или даденото наиме
нование на съответния клон. То се въвежда като свободен текст, като се из
ползват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и
латиница. Наименованието на клона се посочва на националния език на съо
тветната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука
или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието или
търговското наименование на клона или посочват негов превод или алтерна
тивно наименование на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).
Текст (2 знака)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

13.2.

Град

Текст (100 знака)

13.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

13.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Приемащите държави
членки, където до
ставчикът на услуги
по предоставяне на
информация за
сметка предоставя
или възнамерява да
предоставя тези ус
луги чрез клон, из
ползвайки свободата
на установяване

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта)

14

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне
на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя услуги по
предоставяне на информация за сметка чрез клон, използвайки свободата на
установяване
Австрия
Белгия
България
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Хърватия
Кипър
Чешка република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Обединено кралство

Таблица 4 — Информация за институциите за електронни пари

Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Институция за електронни пари“

2

Наименование на ин
ституцията за елек
тронни пари

Текст (250 знака)

Официалното наименование на институцията за електронни пари се въвежда
като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи:
гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на институцията се по
сочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки,
които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на
латиница наименованието на институцията или посочват негов превод или ал
тернативен вариант на език, който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).
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3

Търговско наимено
вание на институ
цията за електронни
пари

Официален вестник на Европейския съюз
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Текст (250 знака)
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Търговското наименование на институцията за електронни пари се въвежда
като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи:
гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват
гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница тър
говското наименование на институцията или посочват негов превод или алтер
нативен вариант на език, който използва латиницата.
Ако институцията за електронни пари използва няколко търговски наименова
ния, може да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена
черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адресът на главното управление на институцията за електронни пари се въ
вежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови сим
воли: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на национал
ния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват
гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или
посочват обичайното наименование на английски.

Адрес на главното
управление на инсти
туцията за елек
тронни пари

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Национален иденти
фикационен номер
на институцията за
електронни пари

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

5

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за юридически лица, използван в съо
тветната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
лицензионен номер — номер или код на лицензирана институция за елек
тронни пари, даден ѝ от компетентния орган на държавата членка, на чиято
територия е установена;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на юридическо лице, който компетентният орган използва в националния
си публичен регистър.

15.3.2019 г.
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Ред

Поле

6

Наименование на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименованието на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО инфор
мацията за институцията за електронни пари и носи отговорност за тази ин
формация. Наименованието на компетентния орган се избира от предварителен
списък.

7

Платежни услуги и
услуги във връзка с
електронните пари,
за които платежната
институция е лицен
зирана

Множество предва
рително зададени ва
рианти (между 1 и
15)

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

Формат

Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка,
както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства
по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на
ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от от
пусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)
5.

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

8

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Настоящ лицензио
нен статус на инсти
туцията за елек
тронни пари

Текст (10 знака)

9

Дата на лицензиране

Цифри (8 знака)

Датата на лицензиране на институцията за електронни пари. В зависимост от
практиката на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата,
на която компетентният орган е издал лиценз на институцията за електронни
пари, или датата, на която я е вписал в своя национален публичен регистър.

10

Дата на отнемане на
лиценза (ако е при
ложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на лиценза на институцията за електронни пари. Това е да
тата, на която се отнема лицензът на институцията за електронни пари.

Настоящият лицензионен статус на институцията за електронни пари, избран
от предварително определен списък:
1.

Лицензирана

2.

С отнета регистрация

L 73/54

BG

Ред

Поле

11

Приемащите държави
членки, в които ин
ституцията за елек
тронни пари предос
тавя или възнамерява
да предоставя услуги,
използвайки свобо
дата на предоставяне
на услуги, както и
съответните услуги,
които са били съоб
щени на приемащия
компетентен орган

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта с до 14
предварително зада
дени подварианта)

15.3.2019 г.

Формат

Приемащите държави членки, в които институцията за електронни пари пре
доставя или възнамерява да предоставя услуги, използвайки свободата на пре
доставяне на услуги, както и съответните услуги, които са били съобщени на
приемащия компетентен орган:
Австрия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Белгия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

15.3.2019 г.
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

България:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Хърватия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Кипър:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
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Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Чешка република:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Дания:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка
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Естония:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Финландия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Франция:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции
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6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Германия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Гърция:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.
Услуги по предоставяне на информация за сметка
Унгария:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Исландия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Ирландия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
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Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Италия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Латвия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка
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Лихтенщайн:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Литва:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;
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б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Люксембург:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции
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6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Малта:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Нидерландия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Норвегия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Полша:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Португалия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Румъния:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
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5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Словакия:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Словения:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

15.3.2019 г.

Ред

BG

Поле

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

L 73/73

Формат

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Испания:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

L 73/74

Ред

BG

Поле

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

15.3.2019 г.

Формат

5.

Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Швеция:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Обединено кралство:
Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен
списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни
пари
Платежните услуги от предварително определен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка
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2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна
сметка

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на пла
тежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни ус
луги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от
отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

5.

а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нарежда
ния
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

12

Наименование на
клона на институ
цията за електронни
пари, установен в
държава членка, раз
лична от държавата
членка по произход
на институцията за
електронни пари

Текст (до 200 знака)

6.

Парични преводи

7.

Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

Официалното наименование на клона в регистъра е наименованието на инсти
туцията за електронни пари или даденото наименование на съответния клон.
То се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от ези
кови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на клона
се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите
членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение трансли
терират на латиница наименованието или търговското наименование на клона
или посочват негов превод или алтернативно наименование на език, който из
ползва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на клона. Наименованията
се разделят с наклонена черта („/“).

13

Адрес в приемащата
държава членка на
главния клон на ин
ституцията за елек
тронни пари

Адресът в приемащата държава членка на главния клон на институцията за
електронни пари се въвежда като свободен текст, като се използват следните
набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите
членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение трансли
терират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).
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Текст (50 знака на
адресен ред)

13.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Приемащите държави
членки, в които ин
ституцията за елек
тронни пари предос
тавя или възнамерява
да предоставя услуги
чрез клон, използ
вайки свободата на
установяване, както
и съответните услуги,
които са били съоб
щени на приемащия
компетентен орган

Множество предва
рително зададени ва
рианти (до 31 ва
рианта, които имат
до 14 предварително
зададени подва
рианта)

14

15.3.2019 г.

Формат

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Приемащите държави членки, в които институцията за електронни пари пре
доставя или възнамерява да предоставя услуги чрез клон, използвайки свобо
дата на установяване, както и съответните услуги, които са били съобщени на
приемащия компетентен орган:
Същите варианти като ред 11 от настоящата таблица.

Таблица 5 — Информация за юридическите лица, които се ползват от освобождаване по силата
на член 9 от Директива 2009/110/ЕО
Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Институция за електронни пари, която
се ползва от освобождаване“

2

Наименование на ин
ституцията за елек
тронни пари, която
се ползва от освобо
ждаване

Текст (250 знака)

Официалното наименование на институцията за електронни пари, която се по
лзва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват след
ните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наиме
нованието на институцията се посочва на националния език на съответната
държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кири
лица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институ
цията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който из
ползва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Текст (250 знака)
Търговско наимено
вание на институ
цията за електронни
пари, която се ползва
от освобождаване

Търговското наименование на институцията за електронни пари, която се по
лзва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват след
ните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държа
вите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение
транслитерират на латиница търговското наименование на институцията или
посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва лати
ницата.
Ако институцията за електронни пари, която се ползва от освобождаване, из
ползва няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

15.3.2019 г.

BG

Ред

Поле

4

Адрес на главното
управление на инсти
туцията за елек
тронни пари, която
се ползва от освобо
ждаване

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

L 73/77

Формат

Адресът на главното управление на институцията за електронни пари, която
се ползва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват
следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница.
Адресът се посочва на националния език на съответната държава членка. Дър
жавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение
транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на ан
глийски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Национален иденти
фикационен номер
на институцията за
електронни пари,
която се ползва от
освобождаване

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

5

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за юридически лица, използван в съо
тветната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на юридическо лице, който компетентният орган използва в националния
си публичен регистър.

6

Наименование на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименованието на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО инфор
мацията за институцията за електронни пари, която се ползва от освобожда
ване, и който носи отговорност за тази информация. Наименованието на ком
петентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежни услуги и
услуги във връзка с
електронните пари,
за които платежната
институция е реги
стрирана

Множество предва
рително зададени ва
рианти (между 1 и
15)

Услугите във връзка с електронните пари от предварителен списък:
Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари
Платежните услуги от предварителен списък:
1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна
сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка,
както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

L 73/78

Ред

BG

Поле

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

15.3.2019 г.

Формат

3. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства
по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на
ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от от
пусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:
а)

операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)
5.

операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания
Емитиране на платежни инструменти
получаване на платежни трансакции

6.
8

Парични преводи

Настоящ регистра
ционен статус на ин
ституцията за елек
тронни пари, която
се ползва от освобо
ждаване

Текст (10 знака)

9

Дата на регистрация

Цифри (8 знака)

Датата на регистриране на институцията за електронни пари, която се ползва
от освобождаване. В зависимост от практиката на съответния компетентен ор
ган, тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е регистри
рал институцията за електронни пари, която се ползва от освобождаване, или
датата, на която я е вписал в своя национален публичен регистър.

10

Дата на отнемане на
лиценза (ако е при
ложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на регистрацията на институцията за електронни пари,
която се ползва от освобождаване. Това е датата, на която се отнема регистра
цията на институцията за електронни пари, която се ползва от освобождаване.

Настоящият регистрационен статус на институцията за електронни пари, която
се ползва от освобождаване, избран от предварителен списък:
1.

Регистрирана

2.

С отнета регистрация

Таблица 6 — Информация за представителите

Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Представител“

2

Наименование на
представителя

Текст (250 знака)

Официалното наименование на представителя се въвежда като свободен текст,
като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кири
лица и латиница. Наименованието на представителя се посочва на национал
ния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват
гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наи
менованието на представителя или посочват негов превод или алтернативно
наименование на език, който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на представителя. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).

15.3.2019 г.

Ред

3

BG

Поле

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Адрес на представи
теля

L 73/79

Формат

Адресът на главното управление на представителя се въвежда като свободен
текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука,
кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната
държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кири
лица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното
наименование на английски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

3.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

3.2.

Град

Текст (100 знака)

3.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

3.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Национален иденти
фикационен номер
на представителя

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

4

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

5

Наименование на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименованието на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО инфор
мацията за представителя и носи отговорност за тази информация. Наименова
нието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

6

Наименование на фи Текст (250 знака)
зическото или юри
дическото лице, от
името на което пред
ставителят предос
тавя платежни ус
луги

Официалното наименование на физическото или юридическото лице, от името
на което представителят предоставя платежни услуги, се въвежда като свобо
ден текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка аз
бука, кирилица и латиница. Наименованието на физическото или юридиче
ското лице се посочва на националния език на съответната държава членка.
Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълне
ние транслитерират на латиница наименованието на физическото или юриди
ческото лице или посочват негов превод или алтернативно наименование на
език, който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на физическото или юри
дическото лице.

L 73/80

BG

Ред

Поле

7

Национален иденти
фикационен номер
на физическото или
юридическото лице,
от името на което
представителят пре
доставя платежни ус
луги

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

15.3.2019 г.

Формат

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове, използвани от компетентния орган в държавата по произход, който пре
доставя информация на ЕБО:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
лицензионен номер — номер или код на лицензирана платежна институция
или институция за електронни пари, даден ѝ от компетентния орган на държа
вата членка, на чиято територия е установена;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

8

Настоящ регистра
ционен статус на
представителя

Текст (10 знака)

Настоящият регистрационен статус на представителя, избран от предварителен
списък:
1.

Активен

2.

Неактивен

Таблица 7 — Информация за институциите, посочени в точки 4—23 от член 2, параграф 5 от
Директива 2013/36/ЕС, оправомощени съгласно националното право да предоставят платежни
услуги

Ред

Поле

Максимална дължина
на полето

Формат

1

Вид физическо или
юридическо лице

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Институции, посочени в точки 4—23
от член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС, оправомощени съгласно на
ционалното право да предоставят платежни услуги“

2

Наименование на ин
ституцията, посочена
в точки 4—23 от
член 2, параграф 5
от Директива
2013/36/ЕС, оправо
мощена съгласно на
ционалното право да
предоставя платежни
услуги

Текст (250 знака)

Официалното наименование на институцията, посочена в точки 4—23 от
член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС, оправомощена съгласно нацио
налното право да предоставя платежни услуги, се въвежда като свободен текст,
като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кири
лица и латиница. Наименованието на институцията се посочва на национал
ния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват
гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наи
менованието на институцията или посочват негов превод или алтернативен ва
риант на език, който използва латиницата.

Търговско наимено
вание на институ
цията, посочена в
точки 4—23 от член
2, параграф 5 от Ди
ректива 2013/36/ЕС,
оправомощена съ
гласно националното
право да предоставя
платежни услуги

Текст (250 знака)

3

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наиме
нованията се разделят с наклонена черта („/“).
Търговското наименование на институцията, посочена в точки 4—23 от член
2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС, оправомощена съгласно национал
ното право да предоставя платежни услуги, се въвежда като свободен текст,
като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кири
лица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кири
лица, в допълнение транслитерират на латиница търговското наименование на
институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език,
който използва латиницата.

15.3.2019 г.

BG

Ред

Поле

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

L 73/81

Формат

Ако институцията използва няколко търговски наименования, може да се по
сочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.
4

4.1.

Адрес на главното
управление на инсти
туцията, посочена в
точки 4—23 от член
2, параграф 5 от Ди
ректива 2013/36/ЕС,
оправомощена съ
гласно националното
право да предоставя
платежни услуги

Държава

Адресът на главното управление на институцията, посочена в точки 4—23 от
член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС, оправомощена съгласно нацио
налното право да предоставя платежни услуги, се въвежда като свободен текст,
като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кири
лица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната дър
жава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица,
в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наимено
вание на английски.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).
Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Национален иденти
фикационен номер
на институцията, по
сочена в точки 4—
23 от член 2, пара
граф 5 от Директива
2013/36/ЕС, оправо
мощена съгласно на
ционалното право да
предоставя платежни
услуги

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

Наименование на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

5

6

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.
Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информа
цията за платежната институция и носи отговорност за тази информация. Наи
менованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

Таблица 8 — Формат на информацията за доставчиците, извършващи услуги по член 3, буква к),
подточки i) и ii) и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366
Ред

1

Поле

Вид физическо или
юридическо лице

Максимална дължина
на полето

Формат

Предварително опре
делен текст

Предварително зададен параметър — „Доставчик на услуги, изключен от обх
вата на ДПУ2“

L 73/82

BG

Ред

Поле

2

Наименование на до
ставчика на услуги,
изключен от обхвата
на ДПУ2

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Текст (250 знака)

15.3.2019 г.

Формат

Официалното наименование на доставчика на услуги, изключен от обхвата на
ДПУ2, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от
езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на до
ставчика на услуги се посочва на националния език на съответната държава
членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в до
пълнение транслитерират на латиница наименованието на доставчика на ус
луги или посочват негов превод или алтернативно наименование на език,
който използва латиницата.
В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, се посочват всички официални наименования на доставчика на услуги.
Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наимено
вание на доставчика
на услуги, изключен
от обхвата на ДПУ2

Текст (250 знака)

Търговското наименование на доставчика на услуги, изключен от обхвата на
ДПУ2, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от
езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки,
които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на
латиница търговското наименование на доставчика на услуги или посочват не
гов превод или алтернативно наименование на език, който използва латини
цата.
Ако доставчикът на услуги, изключен от обхвата на ДПУ2, използва няколко
търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията се раз
делят с наклонена черта („/“).
Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адресът на главното управление на доставчика на услуги, изключен от обхвата
на ДПУ2, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори
от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва
на националния език на съответната държава членка. Държавите членки,
които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на
латиница или посочват обичайното наименование на английски.

Адрес на доставчика
на услуги, изключен
от обхвата на ДПУ2

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от
един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдик
цията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, раз
личните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително опре
делен текст (избор)

4.2.

Град

Текст (100 знака)

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на
адресен ред)

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Есто
ния, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство.

15.3.2019 г.

BG

Ред

Поле

5

Национален иденти
фикационен номер
на доставчика на ус
луги, изключен от
обхвата на ДПУ2

Официален вестник на Европейския съюз
Максимална дължина
на полето

Буквено-цифрови
знаци (50 знака)

L 73/83

Формат

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните ко
дове:
национален идентификационен номер за физически и юридически лица, из
ползван в съответната държава членка;
идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно
идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови
сделки;
регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на дър
жава членка използва в националния си публичен регистър;
други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифици
ране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в
националния си публичен регистър.

6

Наименование на
компетентния орган,
който отговаря за
функционирането на
националния публи
чен регистър

Текст (100 знака)

Наименованието на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО инфор
мацията за доставчика на услуги, изключен от обхвата на ДПУ2, и носи отго
ворност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се из
бира от предварителен списък.

7

Описание на дейно
стите на доставчика
на услуги, изключен
от обхвата на ДПУ2

Текст (до 500 знака)

Описанието на дейностите на доставчика на услуги, изключен от обхвата на
ДПУ2, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от
езикови символи: гръцка азбука, кирилица или латиница. Описанието на дей
ностите на доставчика на услуги се посочва на националния език на съответ
ната държава членка.

8

Изключение, по си
лата на което достав
чикът на услуги осъ
ществява дейност

Множество предва
рително зададени ва
рианти

Изключението, по силата на което доставчикът на услуги осъществява дейност,
се избира от предварителен списък:
1. Услуги във връзка с определени платежни инструменти, които могат да бъ
дат използвани само по ограничен начин и отговарят на едно от следните
условия:
1.1.

инструменти, които позволяват на титуляра да придобива стоки
или услуги само в помещенията на емитента или в рамките на ограни
чена мрежа от доставчици на услуги съгласно пряк търговски договор
с професионален емитент;

1.2.

инструменти, които могат да се използват само за придобиване на
много ограничен набор от стоки или услуги;

или
2. платежни операции от доставчик на електронни съобщителни мрежи или
услуги, предоставени в допълнение към електронните съобщителни услуги
за абонат на мрежата или услугата:

9

Настоящ регистра
ционен статус на до
ставчика на услуги,
изключен от обхвата
на ДПУ2

Текст (до 10 знака)

2.1.

за закупуване на цифрово съдържание и гласови услуги, незави
симо от устройството, използвано за закупуване или потребление на
цифровото съдържание, и таксувани на свързаната с него сметка;

2.2.

извършени от или чрез електронно устройство и таксувани на
свързаната с него сметка в рамките на благотворителна дейност или за
закупуване на билети

Настоящият регистрационен статус на доставчика на услуги, изключен от обх
вата на ДПУ2, се избира от предварителен списък:
1.

Активен

2.

Неактивен

