
APSD2

Нови играчи, нови 
изисквания, повече 
сигурност. Готов ли е 
бизнесът?

Майя Бойчева-Манолчева 

АКО 2018-А БЕШЕ ГОДИНАТА на GDPR, 
смело можем да заявим, че 2019-а е 
годината на PSD2. Директивата за 
платежните услуги във вътреш-
ния пазар (ЕС) 2015/2366 (Payment 
Services Directive, или съкратено 
PSD2), наследник на PSD1 (2007/64/
EC), влезе в сила през януари 2016 го-
дина, а от 13 януари миналата година 
държавите членки са задължени да 
прилагат мерките по нея. На 13 сеп-
тември 2019 г. изтича гратисният 
срок за банките и финтех компани-
ите да се съобразят с регулатор-
ните технически стандарти (RTS), 
публикувани през март миналата 
година. След това тези стандарти 
стават задължителни.

Основната цел на PSD2 е да се 
създаде единен интегриран пазар за 
платежни услуги чрез стандартизи-
ране на правилата за банките и за 
новите доставчици. Директивата 
оторизира клиентите на банките да 
използват услуги на трети страни 
(third party providers - TPP). Тя дава 
възможност на потребителите и 
бизнеса да управляват финансите 
си по по-лесен начин и да избират 

между различни доставчици, когато 
искат да анализират разходите си, 
да плащат сметките си или да из-
вършват преводи и това да става 
по сигурен начин. Всички банки са 
задължени да създадат система от 
отворени приложни програмни ин-
терфейси (API) и да дадат достъп 
на оторизираните трети страни 
да осигуряват разнообразни финан-
сови услуги. По отношение на лица-
та, предоставящи платежни услуги, 
се прилагат определени минимални 
правни и регулаторни изисквания.

В България директивата се импле-
ментира от Закона за платежните 
услуги и платежните системи. Съ-
гласно него по инициатива на Асо-
циацията на банките в България и 
с водещата роля на БОРИКА беше 
създадена работна група от екс-
перти от банковия сектор, която 
разработи национален технически 
стандарт, наречен БИСТРА ("Бан-
кови интерфейси за стандартизи-
рани разплащания"). Той дефинира 
средствата и методите за вза-
имодействие на участниците в 
платежния процес и се основава на 
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платформата NextGenPSD2 XS2A 
Framework, разработена от Berlin 
Group, като отразява специфики-
те на финансовата система у нас. 
В момента БИСТРА е с версия 1.2, а 
групата работи по версия 1.3. Всички 
банки имаха ангажимента да пуб-
ликуват своите тестови среди 
(sandbox) на 14 март, за да могат 
разработчиците на услуги да съз-
дават приложения, които да полз-
ват банковите интерфейси. Самите 
продукционни API-та трябва да са 
публикувани до 14 септември 2019 г.

Нова пазарна среда
Какво променя директивата за па-
зарните играчи, готови ли са те за 
новата пазарна конюнктура и регу-
латорните изисквания?

В самата си същност директи-
вата е създадена в продължение 
на идеята за единен пазар на пла-
тежните услуги в ЕС. “Промените, 
които новата директива въвежда, 
следва да доведат до по-голяма 
ефикасност в платежната систе-
ма и до по-голям избор и по-голяма 
прозрачност на платежните услуги, 
като същевременно се укрепи до-
верието на потребителите в хар-
монизирания пазар на плащанията”, 
смята адвокат Стефания Гичева, 
управляващ съдружник в адвокатско 
дружество “Кънчев, Гичева, Марни-
кас и партньори“. Според нея PSD2 
ще осигури нови възможности за 
иновативност, прозрачност и лоял-
на конкуренция и ще премахне барие-
рите за навлизане на нови платежни 
услуги, които ще бъдат от полза и 
за бизнеса, и за физическите лица.

Сериозно раздвижване на пазара 
на финансовите услуги в ЕС като 
следствие на директивата очаква 
Красимир Георчев, директор “Про-
дажби” в БОРИКА. „Целта на дирек-
тивата е да насърчи иновациите 
във финансовия сектор, което от 
своя страна ще улесни и стимулира 
крайните клиенти в използването 
на финансови услуги“, коментира 
той.

Според Ивелин Велков, архитект 
“Решения” в Paysafe, благодарение 
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на директивата все по-близко сме 
до времето, когато ще се използват 
Facebook, Google, Amazon за разпла-
щания от сметките на клиентите 
в банката.

Влияние върху бизнеса
PSD2 дава възможност за навлиза-
нето на три типа нови играчи във 
финансовия сектор: AISP (Account 
Information Service Provider) , PISP 
(Payment Initiation Service Provider) и 
CBPII (Card Based Payment Instrument 
Issuer).

 y AISP в най-простия случай могат 
да бъдат доставчици, които агре-
гират финансова информация за 
балансите, история на транзак-
циите от множество финансови 
институции. В един по-сложен 
сценарий те анализират потреби-
телските навици и дават съвети 
за оптимизация.

 y PISP са трети страни, на които 
финансовите институции пре-
доставят програмен интерфейс 
за иницииране на плащания към 
търговци и трансфери между 
физически лица. “Например в бъ-
деще ще можем да видим PISP 
доставчици, които предлагат 
функционалност за плащане на ко-
мунални сметки и за моментални 
плащания към търговци”, обясни 
Ивелин Велков.

 y CBPII предоставят интерфейс за 
проверка на наличните средства 
по картовата сметка.
Експертите са единодушни, че 

директивата ще се отрази положи-
телно на финансовия сектор. Според 
адвокат Стефания Гичева с импле-
ментирането на директивата и на-
влизането на финтех компаниите 
банковият монопол върху данните и 
информацията за клиента би тряб-
вало да остане в историята. “PSD2 
е създадена, за да промени верига-
та на стойността на плащанията 
и да разшири базата за конкуренция, 
като пазарните механизми отсеят 
кои бизнес модели са печеливши. Ди-
рективата гарантира, че същест-
вуващите и новите участници на 
пазара ще работят при еднакви 
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условия, което позволява новите 
средства на плащане да достигнат 
до по-широк пазар”, коментира за 
списание CIO тя.

“Банките ще се конкурират не 
само помежду си, но и с тези нови 
играчи, предлагащи различни пла-
тежни инструменти, обясни Иве-
лин Велков. Целта е с нарастване 
на конкурентите да се подобри и 
качеството на финансовите услу-
ги”, смята той.

Според Красимир Георчев използ-
ването на финансови услуги ще се 
повиши вследствие на навлизането 
на финтех компаниите, а това ще 
доведе до по-качествени и достъпни 
за крайните потребители услуги.

Атанас Шарков, ИТ предприемач 
във финтех сектора и собственик 
на “Таксистарс”, също определя като 
положително влиянието, което ди-

рективата ще окаже върху сектора, 
но е скептичен относно услугите, 
които ще се прилагат в България. 
“Най-вероятно на този етап услу-
гите за търговците и клиентите 
няма да бъдат във вида, в който 
биха били, ако се ползват от нем-
ска, френска или белгийска банка 
например. Банките ще спазят ми-
нималните изисквания, но на база на 
минимални изисквания не можеш да 
създадеш услуга, която да е полез-
на на бизнеса и на потребителите”, 
смята той и посочва като пример 
въвеждането на SEPA кредитните 
преводи, при които не се спазва изис-
кването да са на същата цена, както 
се изпълняват кредитните преводи 
в държавата.

Положително ще се отрази PSD2 и 
на онлайн бизнеса, тъй като ще даде 
възможност на потребителите да 

достъпват сметките си директно 
през онлайн магазина и да взимат 
по-бързо решението за покупка. 
Тоест ще се създаде нова алтер-
натива, различна от плащането с 
кредитна карта, банков превод или 
с наложен платеж.

Другият положителен фактор 
според Атанас Шарков е, че биз-
несът ще намали своите разходи. 
Той прогнозира, че доставчиците 
ще предлагат услугата почти без-
платно и процентът на комисиона-
та или ще е много нисък, под 0.5%, 
или дори ще е фиксиран. За сравнение 
- в момента комисионата, която се 
заплаща за притежание на терми-
нал, независимо дали е онлайн или 
ПОС, е в размер на 2-3%.

Технологиите и PSD2
“Директивата задължава банките 

ЗПУПС определя какви 
платежни услуги 
могат да извършват 
лицензираните 
институции

ЗАКОНЪТ ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ и платежните системи 

определя кои платежни услуги могат да се извършват 

от платежни институции, получили лиценз за такива 

от компетентния орган на държавата членка по произ-

ход за предоставяне и извършване на платежни услуги в 

Европейския съюз.

Платежни услуги
Услугите може да са свързани с внасяне на пари, теглене 

на пари, изпълнение на платежни операции като прехвър-

ляне на средства по платежна сметка на ползвателя при 

доставчика на платежни услуги или при друг доставчик 

на платежни услуги, изпълнение на платежни операции, 

когато средствата са част от отпуснат на ползвате-

ля на платежни услуги кредит, издаване на платежни 

инструменти и/или приемане на плащания с платежни 

инструменти, изпълнение на налични парични преводи, 

услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне 

на информация за сметка.

Платежна институция, лицензирана в Република България, 

може да извършва включените в лиценза й платежни ус-

луги пряко или чрез представител. Дейността може да се 

упражнява и на територията на друга държава членка чрез 

клон, представител или директно, след като се уведоми 

писмено БНБ за това намерение.

Електронни пари
Законът регламентира и електронните пари, като ги оп-

ределя като парична стойност, съхранявана в електронна, 

включително магнитна, форма, която представлява взе-

мане към издателя, издава се при получаване на средства 

с цел извършване на платежни операции и се приема от 

физическо или юридическо лице, различно от издателя на 

електронни пари. Дружествата за електронни пари също 
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да предоставят достъп до систе-
мите си на трети страни чрез при-
ложно-програмни интерфейси (API), 
като качеството на тази услуга 
трябва да е най-малко на нивото на 
предлаганите от банката основни 
канали за обслужване на клиенти-
те – интернет банкиране и мобилно 
банкиране”, обясни Красимир Георчев.

Това се осъществява чрез стан-
дартизиране на техническите сред-
ства за комуникация, автентика-
ция и авторизация и отваряне на 
вътрешните системи, използвайки 
API към външния свят по интернет 
в няколко основни направления – ин-
формация за акаунти, иницииране на 
плащания и трансфери и проверка 
за наличност на баланс по картата.

Освен това, за да отговорят на 
изискванията за сигурност, банките 
са задължени да използват задълбо-

чено установяване на идентичност-
та на клиента при предоставянето 
на платежни услуги, т.е минимум 
двуфакторна автентикация. “Една 
част от банките и сега разполагат 
с такава, но другите ще трябва да я 
внедрят”, коментира Красимир Геор-
чев от БОРИКА. Според него финан-
совите инвестиции, които банките 
ще трябва да направят, зависят от 
това каква платформа за публику-
ване на API ще изберат, какво ще е 
решението за задълбочено уста-
новяване на идентичността, какво 
ниво на сигурност и какво качество 
на услугите искат да постигнат.

Финтех компаниите, които искат 
да участват в процеса, също имат 
разходи. Те ще трябва да разрабо-
тят иновативни приложения, които 
използват тези интерфейси, и да 
ги предоставят на крайния клиент.

Според Ивелин Велков разходите 
по внедряването на изискванията 
на директивата са значителни, тъй 
като се изисква цялостна софтуер-
на разработка.

Предизвикателства
Всъщност предизвикателствата 
пред внедряването не са свързани 
толкова с финансовите инвестиции, 
колкото с техническите.

Според Красимир Георчев едно от 
най-големите предизвикателства 
ще бъде задължението банките 
да осигурят fallback механизъм на 
третите страни в случай на нера-
ботоспособност на техните API-та. 
Целта е третите страни да могат 
да предоставят услуги с не по-лошо 
качество от тези, които предоста-
вя банката. “По принцип на банките 
се предоставя възможност да се 

подлежат на регистрация.

Информираност
Създава се широко задължение за информираност на 

ползвателите на платежните услуги, като доставчикът 

не може да начислява такси за предоставяне на информа-

ция, изискуема съгласно закона на потребителите. Цялата 

информация следва да бъде предоставена преди услугата 

(което важи и за дължимите такси), включително и при 

подписване на рамкови договори. Ползвателят на платежни 

услуги може по всяко време да прекрати рамковия договор, 

освен ако страните по договора са уговорили срок на пре-

дизвестие, който не може да е по-дълъг от един месец. При 

прекратяване на рамков договор, който е бил в сила повече 

от 6 месеца, ползвателят на платежни услуги не дължи 

такси или неустойки за прекратяването. Извън тези слу-

чаи таксите или неустойките за прекратяване на рамков 

договор трябва да са подходящи и съобразени с действи-

телните разходи на доставчика на платежни услуги.

Българската народна банка приема с наредба списък на 

най-представителните услуги, свързани с платежна 

сметка, който съдържа както национални, така и стан-

дартизирани на равнището на Европейския съюз термини. 

Потребителите имат право на безплатен достъп на на-

ционално равнище до най-малко една интернет страница 

за съпоставяне на таксите, налагани от доставчиците на 

платежни услуги за предоставяне на тези услуги.

Спорове
За ползвателите на платежни услуги е предвиден алтер-

нативен начин за разглеждане на спорове. Всеки дос-

тавчик на платежни услуги в рамките на вътрешните 

си правила предвижда процедура за подаване на жалби, 

решаване на спорове и определяне на обезщетения във 

връзка с предоставянето на платежни услуги. Процеду-

рата се осъществява на български език или на друг език, 

ако това е уговорено между доставчика на платежни 

услуги и ползвателя на платежни услуги. Доставчикът 

е длъжен да се произнесе по всяка постъпила жалба в 

писмена форма на хартиен носител или - ако е уговорено 

между доставчика на платежни услуги и ползвателя 

на платежни услуги - на друг дълготраен носител и да 

уведоми ползвателя на платежни услуги за решението 

си в срок до 15 работни дни от получаването на жалбата, 

като е възможно удължаване на срока в предвидените 

от закона случаи.

Индивидуалните административни актове за нарушения 

по този закон се издават от органи на БНБ, като акто-

вете подлежат на незабавно изпълнение и могат да се 

обжалват пред Върховния административен съд относно 

тяхната законосъобразност по реда на Административ-

нопроцесуалния кодекс. Съдът не може да спре изпълнение-

то на акта до окончателното произнасяне по жалбата.

Санкции
Санкциите за нарушения на закона са солидни, като започ-

ват от глоба 1000 лв. или имуществена санкция 5000 лв. 

При повторно нарушение физическите лица се наказват 

с глоби до 100 000 лв., а юридическите - с имуществена 

санкция до 200 000 лв. 
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освободят от това си задължение, 
ако докажат, че техните API-та са 
достатъчно надеждни и производи-
телни”, обясни Георчев.

За Ивелин Велков най-голямото 
предизвикателство при дигитал-
ните портфейли, каквито създават 
и поддържат те, е дефинирането 
на стандартен програмен интер-
фейс, който да следва изискванията 
на директивата. “Стандартите 
openbanking, STET, Berlin Group са 
твърде специфични за банковия 
бизнес и изискват сериозно коли-
чество адаптации. Без дефинирани 
параметри за приложение на PSD2 и 
регулатори банките следват „бук-
вата на закона“ и вместо да се фо-
кусират върху желаните резулта-
ти, създават API-та, които правят 
невъзможно влизането на трети 
страни на пазара и развитието на 
нови продукти”, смята той.

По думите на Стефания Гичева 
предизвикателствата пред бан-
ките и бизнеса са значителни и са 
свързани с изискванията за техни-
ческа сигурност, от една страна, и с 
изискванията за обработка и транс-
фер на данни по GDPR, от друга. “Съ-
щевременно обаче се предоставят 
значителни възможности за отва-
ряне на пазара и създаване на конку-
рентна среда, което би следвало до 
доведе до подобряване на услугите 
в качествено отношение и до тях-
ното поевтиняване предвид разши-
ряването на кръга на опериращите 
субекти в сегмента”, смята тя.

По-високи нива на сигурност
PSD2 въвежда изключителни нива на 
сигурност с изискването за задълбо-
чено установяване на идентичност-
та (Strong Customer Authentication 
- SCA), което влиза в сила на 14 сеп-
тември т.г. Целта на този подход 
е да се намалят измамите и да се 
гарантира по-голяма сигурност на 
онлайн плащанията. След като това 
изискване влезе в сила, за да се при-
емат плащанията, ще бъде необхо-
димо автентикацията да използва 
поне два от следните три елемента:

 y Знание - нещо, което потребите-

PSD2 въвежда 
изключителни 
нива на сигурност 
с изискването 
за задълбочено 
установяване на 
идентичността.

лят знае (например парола).
 y Притежание - нещо, което потре-
бителят има (например телефон 
или хардуерен токън).

 y Принадлежност - нещо, което по-
требителят е (биометрични дан-
ни като пръстов отпечатък или 
лицево разпознаване например).
След 14 септември банките ще 

отказват плащания, при които се 
изисква задълбочено установяване 
на идентичността, но не отговарят 
на горния критерий.

“С една дума, картовите номера 
няма да са достатъчни за автен-
тикация на интернет плащанията 
и ще се изисква допълнителен фак-
тор, например биометрични данни, 
използвайки 3-D Secure 2 прото-
кола”, обясни Ивелин Велков. Спо-
ред него основното препятствие, 
което трябва да бъде преодоляно, 
е възприятието на клиента за си-
гурността на 3DS 2.0 плащанията. 
“Потребителските навици за защи-
та на финансовите данни с пароли 
се изграждат вече повече от 20 
години въпреки факта, че измами-
те се увеличават и са основният 
фактор, допринасящ за картови 
злоупотреби в световен мащаб”, 
коментира Ивелин Велков, като 
цитира последното проучване на 
компанията “Изгубени в транзакци-
ите: Краят на риска?”, според което 
66% от потребителите изразяват 
притеснение да пазаруват онлайн 
без въвеждане на парола и само 37% 
от потребителите смятат, че би-
ометричните данни са по-сигурни 
от другите методи за верификация.

Красимир Георчев твърди, че 
ключов фактор за повишаване на 
сигурността освен SCA е, че всички 
доставчици на платежни услуги по 
PSD2, влизайки в ролята на трети 
страни, трябва задължително да 
използват "Квалифицирано удосто-
верение за автентичност" (QWAC) и/
или "Квалифициран печат" (QSeal), в 
зависимост от изискванията на от-
срещната страна. Ако такова липсва 
- не се предоставя информация. По 
думите на Шарков изискванията 
за сигурност в стандарта са по-
високи от картовите и рискът за 
търговците ще е по-нисък.

Готов ли е бизнесът
Според Красимир Георчев банките 
се готвят за 14 септември и тези, 
които БОРИКА обслужва, вече са 
публикували своите тестови сре-
ди (sandbox). Много компании раз-
работват или са разработили свои 
приложения за мултибанкинг по 
PSD2. Част от банките дори изя-
вяват желание да влязат в ролята 
на трета страна и да предоставят 
достъп на своите клиенти до смет-
ките им в други банки. БОРИКА също 
смята да играе ролята на доставчик 
на услуги.

“Тепърва очаквам да видя работещ 
бизнес модел на трета страна, коя-
то използва тези програмни интер-
фейси”, коментира Ивелин Велков 
от Paysafe.

По думите на Атанас Шарков 
бизнесът изобщо не е наясно и не 
е готов. “Няма и как да бъде готов 
за нещо, което някой трябва да му 
предложи първо”, смята той. Той е 
оптимист, че идва времето някои 
от българските банки да се отворят 
към иновациите, но е скептичен, че 
това може да стане през септември 
и че тогава ще започнат да се пре-
доставят наистина качествени и 
иновативни услуги отвъд минимал-
ните изисквания. “Най-вероятно ще 
трябва да излезе и PSD3 и България 
да влезе в еврозоната, за да могат 
потребителите да видят такива 
услуги с български банкови сметки”, 
коментира той.
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