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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите „Указания за работа синформационната система на Регистъра
на банкови сметки и сейфове“ (Указанията) се регламентира администрирането на
информационната система(ИС), реда за подаване и актуализация на данни от банките в
страната и контрола за спазване на Наредба №12 за Регистъра на банкови сметки и
сейфове (Наредба № 12 за РБСС).
Чл. 2. В Регистъра на банкови сметки и сейфове (РБСС), съгласно чл.3 и чл.10 на
Наредба №12на РБСС,информация подават:
1. банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейностна
територията на страната (банките);
2. Българската народна банказа сметките, поддържани при нея по чл. 39, ал. 1 от
Закона за Българската народна банка, както и за договорите за наем на сейфове
в Обществения трезор;
3. банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност или
ликвидация, до датата на решението на съда за заличаването й от Търговския
регистър;
4. банка със седалище в държава членка или банка със седалище в трета държава,
осъществяващи дейност в Република България чрез клон, обявени в
несъстоятелност или ликвидация, както и при решение за закриване на клон на
банка или на банка със седалище в трета държава, до заличаването й от
съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирана, респективно
до заличаването на клона.
Чл. 3. Банките и БНБ подават информация в регистъра ежеседмично, съгласно чл. 7
от Наредба № 12 за РБСС и в съответствие с настоящите Указания и документ
„Ръководство за потребители от банки“(Приложение № 7).
II. АДМИНИСТРИРАНЕ

НА

ИНФОРМАЦИОННАТА

СИСТЕМА

НА

РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ.ВКЛЮЧВАНЕ В ИС НА
РБСС.
Чл. 4.(1) Банките по чл. 2 подават „Регистрационен формуляр за включване в
Регистъра на банковите сметки и сейфове“ (Приложение №1) и „Уведомление за
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техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Регистъра на банковите
сметки и сейфове“ (Приложение №2).
(2) Документите по ал.1 относно включването на банка в ИС на РБСС се подписват
от управляващите и представляващите лица и се подпечатват.
Чл. 5.Потребителите на ИС на РБСС от БНБ са следните лица:
•

системни администратори от дирекция „Информационни системи“;

•

потребители с роля на „Администратор“ на ИС на РБСС;

•

потребители за подаване на входни данни в ИС на РБСС.

Чл. 6.Банките и БНБ определят свои потребители с роля на „Администратор“ на
ИС на РБСС, съгласно „Регистрационен формуляр за включване в Регистъра на банковите
сметки и сейфове“ (Приложение №1), които получават на електронните си адреси
потребителски имена, пароли и адрес за достъп до ИС на РБСС.
Чл. 7.(1) Регистрираните потребители от банкитеи БНБ с роля на „Администратор“
имат задължението да определятдруги потребители от банката, както и техните роли.
(2)

Потребителите

получават

една

или

няколко

роли

за

достъп

до

функционалността на системата. Всяка роля има определени права за достъп, съгласно
„Ръководство за потребители от банки“(Приложение № 7).
(3) Оторизираните потребители на банките и БНБ по ал. 1 имат задължението да
зареждат файловете и да проверяват резултатитеот зареждането на входните данни, като
при възникнали грешки подават информацията отново след отстраняването им.
(4) Подаване на корекции на вече заредени данни по ал. 3 се правят през
потребителския интерфейс на ИС на РБСС чрез зареждане на файл или с попълване на
екранна форма.
Чл. 8. (1) Два пъти в годината, в периодите 01 април – 15 април и 01 октомври – 15
октомври, банките по чл. 2 трябва да представят в дирекция „Регистри“ на БНБ „Списък
на активните потребители на РБСС“ (Приложение № 6). При установяване на
несъответствие в съдържанието на списъка и справката от системата на Регистъра на
банкови сметки и сейфове, БНБ може да преустанови достъпа на потребители, които не са
посочени в „Списък на активните потребители на РБСС“(Приложение № 6).
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(2)Списъкът на активните потребители на РБСС по ал. 1 се подписва от
управляващите и представляващите лица и се подпечатва.
III. ПОДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ИС НА РБСС
Чл. 9. (1) Първоначалното подаване на информация за банкови сметки или
договори за наем на сейфовеследва да се извършва в поддиректория Nar12в личната
директория на всяка банка и БНБ в комуникационната среда ФИННЕТ до 30 ноември 2016
г. Тази информация трябва да включва актуалните данни към 31.10.2016 г. съгласно
параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 за РБСС.
(2) Файловете за зареждане по ал. 1 следва да имат дата 31.10.2016 г. и
последователна номерация за тази дата. При формиране на нов файл в резултат на
отстранени грешки от този период, датата на файла следва също да е 31.10.2016 г., а
номерът – следващият след номера на последно заредения файл за същата дата.
(3) Файловете с данни за периода 01.11.2016 г. – 31.12.2016 г. по реда на чл. 7 от
Наредба № 12 за РБСС следва да се подават в поддиректория Nar12 в личната директория
на всяка банка и БНБ в комуникационната среда ФИННЕТ, считано от 01.01.2017 г. Тези
файлове следва да съдържат само данни за новооткрити сметки, нови договори за наем на
сейфове, както и информация, свързана с промени във вече подадени данни.
(4) Файловете за зареждане по ал. 3 следва да имат дата 31.12.2016 г. и
последователна номерация за тази дата. При формиране на нов файл в резултат на
отстранени грешки от този период, датата на файла следва също да е 31.12.2016 г., а
номерът – следващият след номера на последно заредения файл за същата дата.
(5) Данните за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на
сейфове за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейфовеследва да се
подават в регистъра от 01.07.2017 г., съгласно параграф 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредба № 12 за РБСС. Банките и БНБ, които имат готовност за зареждане
на тази информация преди 01.07.2017 г., могат да я подадат по реда на ал. 1, ал. 3 иличл.
10, ал. 1.
(6) Началният срок за подаване на информацията за държава на раждане, дата на
раждане, пол и адрес за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейфовее от
01.07.2017 г. Банките и БНБ, които имат готовност за подаване на тази информация преди
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01.07.2017 г., могат да направят това по реда на ал. 1, ал. 3 или чл. 10, ал. 1.
Чл. 10.(1) След първоначалното подаване на данни по чл. 9, ал. 1 и ал. 3банките и
БНБ подават ежеседмично информация в регистъра по реда на чл. 7 от Наредба № 12 през
потребителския интерфейс на ИС на РБСС, описан в „Ръководство за потребители от
банки“(Приложение № 7).
(2) При периодичното (ежеседмично) подаване на данни,банките и БНБ няма да
генерират отново целия масив от данни.Следва да се подава информацията, свързана с
промени в данните на регистрираните банкови сметки или договори за наем на сейфове,
както и информация за новооткрити сметки и нови договори за наем на сейфове.
(3) За идентификация на чуждестранни физически лица, които нямат ЕГН,ЛНЧ или
ЛН, следва да се подават данни за държава на раждане, дата на раждане, пол, адрес, вид на
документ за самоличност, номер и дата на документ за самоличност, идентификатор от
документа за самоличност на съответната държава. Имената на чуждестранните
физически лица с български идентификатори ЕГН,ЛНЧ или ЛН, се подават изписани с
главни букви на кирилица съгласно „Спецификация на формата на файловете за подаване
на данни“ (Приложение № 3).
(4) Информацията, която е свързана с идентификацията на чуждестранни
физически лица по ал. 3,банките и БНБ подават във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 8
„друга допълнителна информация“, и чл. 6, т. 3 и т. 6 „други индивидуализиращи данни“
от Наредба № 12 за РБСС.
Чл. 11.(1) Банките подават информацияпо чл. 5, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 5 от Наредба №
12 за РБССза клоновете, в които има сключени договори за наем на сейфове, номер и дата
на договора, брой сейфове, наети с договора.
(2) БНБ подава информация по чл. 5, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 5 от Наредба № 12 за
РБСС за сключени договори за наем на сейфове, номер и дата на договора, брой сейфове,
наети с договор.
Чл. 12.Входните данни за зареждане в РБСС и начина на подаване са описани в
„Спецификация на формата на файловете за подаване на данни“ (Приложение №3) и
документ „Ръководство за потребители от банки“(Приложение № 7).
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Чл. 13. (1) Банките по чл. 2подават информация за всички сметки на клиенти в
пасива на банката, с генериран IBAN или друг идентификатор, както и за договорите за
наем на банкови сейфове. С първоначалното подаване се зареждат данните за активните
банкови сметки и договори за наем на сейфове. Видовете сметки са описани в документ
„Номенклатури“ (Приложение №4).
(2)Информацията по ал. 1 се съхранява 5 години от датата на закриване на
банковата сметка, съответно 5 години отдатата на прекратяване на договора за наем на
банков сейф, считано от 01.01.2017 г.
Чл. 14. (1) Когато банките нямат информация за идентификаторнаюридически лица
се допуска подаване на данни без идентификаторсъгласно т.4.8„Номенклатури“
(Приложение №4).
(2) При невалидни или сгрешени идентификатори, в случаите когато клиента не е
предоставил актуални данни за себе си на банката или в случаите когато има прехвърлени
сметки в резултат на консолидации, сливания, вливания или при несъстоятелност на
банки, могат да се използваткодовете „Не е наличен за физическо лице“ и „Не е наличен
за юридическо лице“съгласно т.4.8„Номенклатури“ (Приложение №4).
(3) За новооткрити сметки или за нови договори за наем на сейфове след 01.01.2017
г., кодовете „Не е наличен за физическо лице“ и „Не е наличен за юридическо лице“ няма
да бъдат разрешени за използване, освен при подаване на данни за закриване на сметка
или прекратяване на договор за наем на сейф.

IV.СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИПРИ ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 15.Информация относно долуописаните видове сметки се подава по следния
начин:
1.

набирателна сметка – за съхранение на пари, предоставени за учредяване

на юридическо лице. В този случай в записа за титуляря се допуска подаването на празни
полета „Вид на идентификатора“ и „Идентификатор на юридическото лице“.Подава се
„Набирателна сметка“ (код 050 от номенклатура „Вид банкова сметка“).
2.

сметка на сдружение на лица без регистрация по БУЛСТАТ-сметка за

етажна собственост, сметка на инициативен комитет или др. В записа за сметката се
подава съответния вид сметка, например „Разплащателна“ (код 010 от номенклатура „Вид
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банкова сметка“), и за групова характеристика се подава код 80 „Сдружения на лица без
идентификация по БУЛСТАТ“ от номенклатура „Групова характеристика на банкова
сметка“. В записа за титуляря на сметката се подава код 220 „Сдружения на лица без
идентификация по БУЛСТАТ“ от номенклатура „Видове идентификация на лица“.
3.

специална сметка на лице, упражняващо свободна професия, разкрита за

събиране на вземания или съхранение на средства от трети лица (частен съдебен
изпълнител, нотариус, адвокат и др.) или сметка на инвестиционен посредник - в записа за
сметката се подава вид сметка „Друг вид сметка“ (код 099 от номенклатура „Вид банкова
сметка“) и за групова характеристика се подава „Сметки със средства на трети лица“ (код
70 от номенклатура „Групова характеристика на банкова сметка).
4.

разчетни сметки на банката–използвани за счетоводни цели за обслужване

на клиенти на банката за заплащане на задълженията по предоставяни банкови продукти
по потребителски и стокови кредити, които не отговарят на критериите за разплащателна
сметка, спестовна сметка или сметка със специално предназначение и по тези сметки не се
съхраняват парични средства, не следва да се подават в ИС на РБСС.
V. КОНТРОЛ
Чл. 16. (1) Банките по чл. 2 носят изцяло отговорност за верността, пълнотата и
своевременното подаване на данни в ИС на РБСС. Те гарантират верността на
информацията посредством създадени вътрешни механизми и верификация на данните
със счетоводните системи и други действащи регистрационни системи.
(2) При установяване на нарушения за реда и условията за подаването на данни по
Наредба № 12 за РБСС, БНБ може да наложи предвидените в ЗКИ глоби, санкции и
надзорни мерки.
VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИС НА РБСС
Чл. 17. Изключване на банка от ИС на РБСС се извършва в следните случаи:
1. при отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност по реда на чл. 36 от ЗКИ
към датата на решението на съда за заличаването й от Търговския регистър;
2. при разрешение от БНБ за доброволна ликвидация на банка по реда на чл. 122 от
ЗКИ към датата на решението на съда за заличаването й от Търговския регистър;
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3. при получено уведомление от компетентен надзорен орган в държава членка по
реда на чл.84 от ЗКИ за отнемане на разрешението за извършване на банкова
дейност на банка, която осъществява дейност в Република България чрез клон,
както и при решение за закриване на клон на банка към датата на заличаването й от
съответния публичен регистър в държава членка;
4. при получено уведомление от компетентен надзорен орган на трета държава за
отнемане на разрешение за извършване на банкова дейност на банка, която
осъществява дейност в Република България чрез клон, при отнемане на лиценз за
извършване на банкова дейност на клон на банка със седалище в трета държава по
реда на чл. 38 от ЗКИ, както и при решение за закриване на клон към датата на
закриването му.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Неразделна част от настоящите указания са следните приложения:
1. „Регистрационен формуляр за включване в Регистъра на банковите сметки и
сейфове“(Приложение №1);
2. „Уведомление за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни
към Регистъра на банковите сметки и сейфове“(Приложение №2);
3. „Спецификация на формата на файловете за подаване на данни“
(Приложение №3);
4. „Номенклатури“ (Приложение №4);
5. „Примерни файлове за подаване на информация“ (Приложение №5);
6. „Списък на активните потребители на РБСС“ (Приложение №6);
7. „Ръководство за потребители от банки“(Приложение № 7).
§ 2. Настоящите указания са издадени на основание § 4от преходните и
заключителни разпоредби на Наредба №12 от 29 септември 2016 г. на БНБ за Регистъра на
банкови сметки и сейфове (обн. в ДB, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.). Те се допълват,
изменят и утвърждават от подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ.
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