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3
 

КАПФУ   Канадска агенция за потребителите на финансови услуги  
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1
 Еквивалентен годишен лихвен процент (ЕГЛП) е лихвеният процент, ако лихвата се начислява и 

изплаща веднъж годишно вместо на месец или тримесечие. 
2
 Годишен процент на разходите (ГПР) или Ефективен лихвен процент (ЕЛП). ГПР/ЕЛП е лихвеният 

процент на годишна база, който представлява общата цена на един заем, включително лихвите и таксите. 

ЕЛП се различава от ГПР (т.е. номиналния ГПР) по това, че отчита сложната лихва при конвертирането 

на номиналните проценти в годишен лихвен процент. 
3
 Виж по-горе. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Този технически доклад е предвиден да предостави на регулаторните органи конкретна, 

практическа информация за действащите уебсайтове за сравняване на цени и 

стратегическите фактори, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на 

подобни сайтове. Техническият доклад изследва уебсайтовете за сравняване на цени, 

администрирани от обекти от публичния сектор в Канада, Унгария, Ирландия, 

Малайзия, Мексико, Норвегия и Обединеното кралство. Техническият доклад описва 

инструментите за сравняване на цени в държавите, включени в анализа, като сравнява 

различните подходи и изтъква добрите практики, които могат да се наблюдават в тях.
4
 

 

Установи се, че институционалните и структурни мерки са различни в различните 

държави, обект на анализ. Уебсайтовете за сравняване на цени се администрират или от 

финансов регулаторен орган (Унгария, Малайзия), или по-често от агенция на 

потребителите на финансови услуги, създадена от правителството, но функционираща 

като независима агенция (Канада, Ирландия, Мексико, Норвегия, Обединеното 

кралство). Обикновено, в по-малко усъвършенстваните сайтове за сравняване на цени 

има само базови инструменти за сравняване на цени, докато по-разработените 

предоставят интерактивни инструменти за избор на продукти и допълнителни 

образователни материали, в един интуитивен, лесен за ползване формат. 

 

Цената за първоначалното създаване на уебсайтове за сравняване на цени варира от 

260 000 щ.д. до 1,7 млн.щ.д. Често, администраторите на сайта възприемат поетапен 

подход, започвайки с базови инструменти за сравняване на цени до разрастване и по-

съвършени инструменти за избор на продукти, покриващи по-широка гама продукти. 

Тези сайтове, в повечето от проучените държави, се администрират с минимален брой 

служители. Публичните власти, които искат да изградят такива сайтове трябва да 

обмислят задаване на разумен обхват, използване на автоматизирана обработка на 

данни и прехвърляне на отговорностите по администрирането към външен оператор, 

когато това е подходящо, за да се изградят сайтове, които могат да бъдат поддържани 

финансово ефективно за дълъг период от време. 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени в повечето от изследваните държави включват 

заеми, разплащателни сметки, спестовни сметки, кредитни карти и ипотеки. Въпреки че 

някои от сайтовете включват по-широка гама продукти в допълнение към основните, 

препоръчително е да има фокус върху стандартизирани продукти, които могат 

ефективно да бъдат сравнени чрез инструментите за сравняване на цени, и които се 

използват от голяма част от населението. „По-малкото е повече“ трябва да бъде 

водещата философия в осигуряването на сравнителни данни на потребителите, тъй като 

                                                 
4
 Виж приложение за сравнителна таблица, обобщаваща наблюдения от всички изследвани държави.  
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прекалено многото детайли могат да ги объркат. Трябва да са налице основните 

характеристики и функции, за да дадат възможност на потребителите да филтрират, 

сортират и сравняват продукти въз основа на конкретните им интереси и нужди. 

  

Таблица 1: Основни изводи и Препоръчителни политики 

 

Основен извод Препоръчителна политика 

Институционални и структурни разпоредби 

Целите на сайтовете за сравняване на цени, 

администрирани от публичния сектор се 

простират от сравняване на предлаганите 

продукти, до засилване конкуренцията в 

ценообразуването, за да се насърчи 

прехвърлянето между доставчиците. 

Ясно заявяване на конкретните цели на сайтовете 

за сравняване на цени, въз основа на обстановката в 

държавата, и структуриране на сайтовете така, че 

да отговарят на тези цели. 

 

Сравнителните предимства на сайтовете, 

администрирани от публичния сектор са широкия 

спектър на обхванати продукти и доставчици и 

допълнителните инструменти за защита на 

потребителите. 

Фокусиране върху сравнителните предимства пред 

частните сайтове при осигуряването на ползи за 

потребителите. 

 

Сайтовете могат да бъдат администрирани от 

основния финансов регулаторен орган, но по-

усъвършенстваните сайтове обикновено са 

администрирани от Агенцията за защита на 

потребителите на финансови услуги. 

Обмисляне на въпроса какво би било най-доброто 

институционално разпределение, за да се определи 

подходящ оператор, който да посвети в 

дългосрочен план ресурси и внимание на сайтовете 

за сравнение на цени и да осигури допълнителни 

инструменти.  

Законова и регулаторна рамка   

Уебсайтовете за сравняване на цени обикновено 

имат полза от наредба, която изисква 

доставчиците да докладват сравнителни данни на 

финансов регулатор или на потребителски 

агенции.  

Разглеждане на възможността да се въведе наредба, 

която да задължава доставчиците да докладват 

данни директно или индиректно на операторите на 

сайтове. 

 

Изискванията към докладите да включват 

сравними параметри на основните цени, срокове 

и условия са задължително условие за изграждане 

на уебсайт за сравняване на цени. 

Разглеждане на необходимостта от ревизиране на 

изискванията към докладите, за да започнат те да 

включват сравними параметри (като ГПР и обща 

цена на кредита), включително стандартизирани 

формули за изчисление. 

Създаване и поддръжка  

Разходите по първоначалното създаване на сайт 

варират от 260 000 щ.д. до 1.7 млн. щ.д., но 

необходимият брой служители за поддръжката 

му обикновено е минимален. Финансиращите 

структури за поддръжката и работата на сайта са 

различни в зависимост от конкретната държава. 

Някои механизми включват директно 

финансиране чрез институция-домакин, облагане 

на доставчиците на финансови услуги и грантове 

от други правителствени органи  

Оценяване на вътрешните човешки ресурси, с 

които разполагат за поддръжката, както и на 

различните структури за финансиране и  

възлагането на оперативни отговорности на 

външни лица, когато това е необходимо и 

желателно. 

 

Сайтовете често започват с основни инструменти 

за сравняване на цени, като с времето постепенно 

разширяват обхвата си и включват инструменти 

за избор на продукти с приложени съвети и по-

голяма възможност за потребителски 

спецификации. 

Възприемане на постепенен подход, фокусиран 

върху работа по приоритетните цели чрез 

използване на налични ресурси. 
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Потребителските проучвания и фокусните групи 

разкриха значимостта на ясния и интуитивен 

дизайн на сайта и на инструменти, които не са 

прекалено детайлизирани или времеемки за 

използване. 

Извършване на непрекъснати проучвания сред 

потребителите, за да се изчисти и подобри 

ефективността на инструментите за сравнение на 

цени. 

Продукти и доставчици  

Повечето сайтове включват заеми, 

разплащателни сметки, спестовни сметки, 

кредитни карти и ипотеки. 

За по-голямо въздействие, трябва да се 

приоритизират обхванатите продукти, въз основа 

на ситуацията в конкретната държава, като се 

запази фокус върху стандартните продукти, 

използвани от по-голямата част от населението.  

Сайтовете обикновено включват данни от всички 

институции, които попадат в рамката на 

финансовия регулатор. 

Стремеж към широко покритие на доставчиците на 

пазара – това е едно от предимствата на 

уебсайтовете, администрирани от публичния 

сектор. 

Функционалност на потребителския интерфейс 

Най-усъвършенстваните сайтове са проектирани 

да бъдат интерактивни, лесни за навигация и 

визуално привлекателни. 

 

Осигуряване на филтри, попълвани от 

потребителите, но за да бъдат интуитивни, те 

трябва да са ограничени до основните критерии и 

да са предварително проектирани. 

„По-малкото е повече” при определянето на това 

какви данни на продуктовите предложения да се 

сравняват; подробните данни трябва да бъдат 

оставени във вторични уеб-страници. 

Включване на опции за подреждане и промяна на 

изгледа, като сортиране по заглавие на колона, 

подреждане на избраните от потребителя продукти 

за сравняване един до друг  

Вмъкване на указания, дефиниции и съвети в 

инструментите за сравнение. 

Действие на панела за управление (back-end)  

Доставчиците често качват данни директно на 

сайтовете чрез индивидуални пароли за достъп до 

системите за управление на съдържанието в 

панела за управление на сайта. 

Разглеждане на възможността за автоматизирано 

въвеждане на данни от доставчиците, проверявани 

на случаен принцип от служителите, които 

поддържат сайта, за да се избегне въвеждането на 

грешки и за да се спестят ресурси. 

Актуализирането може да се случва по редовен 

график или непрекъснато; повечето сайтове не 

обработват данните извън прогнозите за общата 

цена или лихва. 

 

Спазване на прозрачност по отношение на 

честотата на актуализиране и базата за изчисление 

на лихвените проценти и прогнозните цени. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
  

Информацията за този технически доклад е получена чрез документално проучване, он-

лайн преглед на уебсайтове за сравняване на цени от държавите, предмет на 

изследването и интервюта със служителите, администриращи тези уебсайтове.
5
 

Седемте държави, обект на анализа, бяха избрани като примери за интерактивни 

уебсайтове, администрирани от публичния сектор, които предоставят на потребителите 

актуални данни за набор от финансови продукти от голям брой доставчици на 

съответните финансови пазари. 

  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО И 

ПОТЕНЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА 

ЦЕНИ 
 

Простите и лесни за разбиране средства за информиране на потребителите са в 

основата на добрата защита на потребителите.
6
 За да бъде ефективна, съществената 

информация трябва да бъде оформена в стандартизиран формат, който допринася за по-

добро разбиране у потребителите, както на етап разглеждане, така и при извършване на 

транзакциите. Това е по-лесно да се каже, отколкото да се изпълни. Конкретните цени и 

условия, които трябва да бъдат представени, за да може потребителят да вземе 

информирано решение, ще бъдат различни при всеки продукт. Поведенческите разлики 

между потребителите могат също да повлияят върху това как се обработва 

информацията. 

 

Регулаторните органи имат множество инструменти за повишаване на оповестяването и 

прозрачността. В наредбите и указанията за доставчиците на финансови услуги могат 

да бъдат уточнени изискванията за оповестяване, като например ГПР/ЕЛП
7
 и общата 

цена на кредита
8
, резюмета и формуляри за оповестяване, съдържащи основните цени и 

                                                 
5
 Извършено през периода февруари-март, 2013 г. 

6
 Виж Организация за икономическо сътрудничество и развитие, “Общи принципи за защита на 

потребителите на финансови услуги на Г-20” (Париж: ОИСР, 2011). Общите принципи на Г-20 за 

защита на потребителите на финансови услуги включват оповестяването и прозрачността като основен 

принцип (принцип 4). Информацията за всички материални аспекти на даден финансов продукт или 

услуга трябва да бъде оповестена, за да могат потребителите да разбират какво купуват и да изберат 

продукти, които най-добре съответстват на техните нужди. Освен това прозрачността може да допринесе 

за засилване на конкуренцията на пазара и да понижи цените.     
7
 Годишен процент на разходите (ГПР) или Ефективен лихвен процент (ЕЛП). ГПР/ЕЛП е лихвеният 

процент на годишна база, който представлява общата цена на един заем, включително лихвите и таксите. 

ЕЛП се различава от ГПР (т.е. номиналния ГПР) по това, че отчита сложната лихва при конвертирането 

на номиналните проценти в годишен лихвен процент. 
8
 Общата цена на кредита е общата кумулативна сума, която кредитополучателят трябва да плати за един 

кредитен продукт. 
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условия в стандартизиран формат. Регулаторните органи могат да използват засилен 

надзор и въвеждащи кампании по време на изпълнението на правилата за 

оповестяване
9
. 

 

Регулаторните органи също така могат да играят и по-директна роля в повишаване на 

информираността и прозрачността чрез администрирането на уебсайтове за сравняване 

на цени. Подобни сайтове дават възможност на всички потребители (с достъп до 

Интернет) лесно да търсят и да сравняват предлаганите на пазара продукти, което 

допринася за разширяване на информираността и прозрачността по време на етапа на 

избор. Тези уебсайтове могат да засилят конкуренцията на пазара като създават 

конкурентен натиск сред доставчиците да намаляват цените и да подобряват 

продуктовите си предложения.
10

  

 

Въпреки това, уебсайтовете за сравняване на цени имат някои ограничения. 

Съпоставките на цени са най-полезни за сравняване на  стандартизирани, широко 

използвани продукти и са по-малко подходящи за сложни продукти. За да работят 

ефективно инструментите за сравняване на цени, трябва да бъдат налице някои 

предпоставки, като наличието на стандартизирани параметри за изразяване на цените и 

условията на финансовите продукти, както и прилагането на управленска власт, която 

да задължи доставчиците да докладват тези параметри. Данните в сравнителните 

уебсайтове трябва да бъдат достоверни и относително актуални, за което е необходимо 

дългосрочно да бъдат ангажирани често и без това ограничения персонал и ресурси на 

регулаторните органи. 

 

Като цяло, уебсайтовете за сравняване на цени трябва да бъдат разглеждани като един 

от многото налични инструменти на регулаторите и едно от средствата за повишаване 

на прозрачността и подобряване на защитата на потребителите на финансови услуги.
11

 

Всички описани по-горе фактори трябва да бъдат взети предвид при разглеждането на 

възможността да се изградят уебсайтове за сравняване на цени, а разходите – 

съпоставени с потенциалните ползи. 

 

 

                                                 
9
 За допълнителни подробности по проектирането на режими за оповестяване, виж Дженифър Чиен, 

„Проектиране на режими за оповестяване за отговорно финансово включване” (фокусна бележка 78, 

CGAP, Вашингтон, САЩ, март 2012).  
10

 Например в Перу, финансовият регулаторен орган установил, че публикуването он-лайн на лихвените 

проценти за потребителските кредити, предлагани от банки и финансови компании, заедно с кампания за 

повишаване на информираността на потребителите, намалило средния лихвен процент на 

потребителските кредити със 1000 базисни пункта (или с десет процентни пункта) във време на стабилни 

лихвени проценти.  
11

 За широка гама регулаторни инструменти и добри практики за защита на потребителите на финансови 

услуги, виж Добри практики за защита на потребителите на финансови услуги (Вашингтон, САЩ: 

Световна банка, 2012). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И СТРУКТУРНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Сравнение между уебсайтове, администрирани от частния и от 

публичния сектор  
 

Уебсайтове за сравнение на цени на широк кръг продукти, администрирани от частния 

сектор съществуват в много държави. Тези сайтове често имат технологично 

напреднали функционалности за търсене и потребителски интерфейс. Освен това, те са 

комерсиално ориентирани, като обикновено генерират печалба чрез доставчиците и 

търговците на дребно, чиито продукти са включени в сайтовете. 

 

Регулаторните органи, които искат да предлагат инструменти за сравняване на цени 

трябва внимателно да осмислят своите цели и сравнителни предимства. Инструментите 

за сравняване на цени биха могли да са голяма помощ при справянето с конкретни 

проблеми като високи маржове, значителна променливост на цените, или уязвимо 

население по отношение на определени финансови продукти или услуги. 

Сравнителните предимства на уебсайтовете за сравняване на цени, администрирани от 

публичния сектор, включват обективността и прозрачността на администратора на 

сайта от публичния сектор, по-големия брой продукти и доставчици, които могат да 

бъдат съпоставени в един уебсайт и комбинацията от сравнителни данни за цените с 

допълнителни финансови указания и образователни инструменти. 

Цели на уебсайтовете за сравняване на цени, администрирани от 

публичния сектор 
 

Уебсайтовете за сравняване на цени проучени в държавите, обект на изследване, имаха 

сходни цели, но демонстрират най-различни подходи в структурирането си и в степента 

на сложност. Агенцията за защита на потребителите на финансови услуги в Мексико 

(НКПЗПФУ), описва своя симулатор за кредити и работна заплата като инструмент, с  

който да помага на потребителите да открият подходящи за тях възможности за кредит, 

да сравняват кредитните алтернативи на пазара и да получават насоки за избор на най-

подходящата за техните нужди опция за кредит. Уебсайтът на Национална 

потребителска агенция (НПА) в Ирландия отбелязва, че ценовите проучвания из 

различните сфери на разходи са предвидени да засилят информираността за различията 

в цените и да насърчават бизнеса да предлага добра стойност и прозрачно 

ценообразуване. 

 

Целите на уебсайтовете за образуване на цени трябва да бъдат внимателно 

изяснени, а за да бъдат ефективни самите сайтове – структурирани така, че да 

работят за постигането на тези цели. Графиката във фигура 1 показва целите на 
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уебсайта Finansportalen в Норвегия, администриран от Съвета на потребителите. Тя 

илюстрира причинно-следствените връзки зад планираното въздействие на уебсайта и е 

фокусирана по-ясно върху насърчаване на договарянето и прехвърлянето между 

различни доставчици. Инструментите и опциите, предлагани от Finansportalen си 

кореспондират добре с тези конкретни цели, като например бутонът „прехвърли”, с 

който се получават оферти от други банки.  

 

Фигура 1: Цели на уебсайта Finansportalen в Норвегия 

  

Структурни подходи към уебсайтовете, администрирани от 

публичния сектор  
 

Уебсайтовете за сравняване на цени могат да бъдат домакинствани или от финансовия 

регулатор (Унгария, Малайзия), или, по-често, от агенция на потребителите на 

финансови услуги, създадена от правителството, но действаща като независима такава 

(Канада, Ирландия, Мексико, Норвегия, Обединеното кралство). Агенцията на 

потребителите на финансови услуги обикновено работи координирано с регулаторните 
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органи във финансовия сектор и с други съответни правителствени агенции. Ползите от 

това агенция за потребителите на финансови услуги да е администратор са няколко – 

разполагат с експертен опит по въпроси, свързани със защита на потребителите, със 

способността да се отделят ресурси в дългосрочен план и внимание към работата на 

сайта за сравняване на цени, както и с възможността да предоставят допълнителни 

материали, свързани със защитата на потребителите на финансови услуги. 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени, разглеждани при работата върху този технически 

доклад са с различна степен на усъвършенстване (виж таблица 2). Най-базовите сайтове 

съдържат прости и ясни инструменти за съпоставка на цени с ограничен брой опции и 

функционалности. Например, сайтът Bankinginfo, администриран от Банк Негара 

Малайзия (БНМ) съдържа таблици, които изброяват продуктовите предложения по 

доставчици и позволява сравнения по различните параметри и по няколко избрани от 

потребителя филтри. Сравнителните инструменти на този сайт са структурирани по 

продукт. 

 

За разлика от тях, усъвършенстваните сайтове разчитат повече на инструментите за 

избор на продукт, отколкото на инструменти за сравняване на цени. Тези сайтове са 

проектирани да бъдат силно интерактивни, интуитивни и визуално 

привлекателни за потребителите. Инструментите за сравнение обикновено са 

структурирани около продукти или събития от живота, съдържат лесни за ползване 

опции за персонализиране на резултатите и имат приложени съвети и информация, 

насочващи потребителя към подходящите продукти. Допълнителните опции, като 

калкулатори на бюджет, финансови указания и образователни инструменти, се 

предлагат заедно със сравнителните инструменти. Службата за финансови съвети в 

Обединеното кралство предлага сравнителни инструменти, които могат да 

персонализират резултатите за силно специфични нужди на потребителя, да 

предоставят основни сравнителни данни, за да не го объркват (като на отделна 

уебстраница е налична и по-подробна информация), и интегрирани съвети към 

инструментите. Сайтът също така предлага инструменти за съставяне на бюджет, 

планове за действие и калкулатори на разходите, които допълват инструментите за 

сравнение. 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени в Унгария и Мексико попадат между базовите и 

усъвършенстваните. Инструментите за сравняване на цени включват някои опции, 

чиято цел е да помогне при избор на продукт, предлагат се и допълнителни 

инструменти. Въпреки това, съветите не са така добре интегрирани в инструментите за 

сравнение, а цялостния дизайн и структура на тези сайтове е по-малко интуитивна за 

навигация, в сравнение с по-усъвършенстваните. 
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Таблица 2: Степен на усъвършенстване на уебсайтовете за сравнение на цени  

 Ниска Средна Висока 

Основни 

характеристики 
 Фокусиране върху 

сравнението на цени  

 Сравнителни таблици 

с базисни 

потребителски 

филтри и ограничена 

функционалност  

 Комбинация от 

сравнението на цени и 

избор на продукт  

 Не много добре 

интегрирани съвети и 

допълнителни 

инструменти   

 Фокус върху избор на 

продукт  

 Силно интерактивни с 

персонализирани 

резултати  

 Интуитивна навигация и 

изчистен дизайн  

 Приложени съвети 

 Напредничави 

допълнителни 

инструменти  

Държави от 

анализа 

Малайзия Унгария, Мексико Канада, Ирландия, Норвегия, 

Обединеното кралство 

 

Различната степен на усъвършенстване на уебсайтовете за сравнение на цени в 

различните държави, включени в анализа, подсказва, че регулаторните органи 

могат да възприемат поетапен подход при изграждането на подобни сайтове. Както 

е описано по-долу в раздел „Първоначално създаване”, уебсайтовете за сравняване на 

цени в Канада, Ирландия и Обединеното кралство са започнали с базисни сравнителни 

таблици и са се развили през годините, разширявайки и подобрявайки сравнителните 

инструменти, въз основа на данни от използването им, обратна връзка с потребителите 

и анализ на потребителите. Всеки подход трябва има за цел да обърне внимание на най-

приоритетните нужди от оповестяване на информация и прозрачност в конкретната 

държава. Възможността да бъдат включени по-сложни елементи при проектирането на 

сайта, най-вероятно ще зависи от ресурсите, които са на разположение. 

 

ЗАКОНОВА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА  

Регулаторната власт да прави задължително докладването на 

данни  

 

Уебсайтовете за сравняване на цени обикновено имат полза от наредба, която 

директно или индиректно изисква от доставчиците на финансови услуги да 

предоставят данни. Уебсайтовете за сравнение на цени, администрирани от основния 

финансов регулаторен орган в страната, както в Унгария и Малайзия, очевидно са в 

най-добрата позиция директно да упражняват регулаторна власт. Тъй като Унгарският 

финансов надзорен орган (УФНО) в Унгария е упълномощен да издава постановления 

за докладване на данни, той първо определя продуктите от практическо значение и 

свързаните с тях условия и срокове, които да бъдат включени в инструментите за 

сравняване на цени. След това председателят на УФНО издава заповед доставчиците на 

финансови услуги да докладват тази конкретна информация, като например 
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информация за такси за разплащателни сметки, еквивалентен лихвен процент (ЕЛП) и 

ГПР (представени подробно в раздел „Сравнителни данни” по-долу).
12

 

 

Уебсайтовете, администрирани от потребителските агенции в Ирландия, Мексико и 

Норвегия или разполагат с директната власт да изискат от доставчиците на финансови 

услуги да предоставят данни (Ирландия, Мексико
13

) или се възползват от наредбите, 

които изискват такива доклади (Норвегия). Въз основа на наредби, издадени към 

Закона за пазарни практики, от януари 2013 г. доставчиците на финансови услуги, 

работещи в Норвегия, са задължени да предоставят данни на Finansportalen. В Канада и 

Обединеното кралство доставчиците не са технически задължени да докладват данни 

директно на потребителските агенции, администриращи уебсайтовете за сравнение на 

цени, но от тях се изисква публично да оповестяват информация на потребителите. 

 

Независимо от регулаторната подкрепа, уебсайтовете за сравняване на цени би 

трябвало да се стремят да изграждат взаимоотношения с доставчиците, като въпрос на 

добра практика, за да улесняват получаването на навременни, точни данни. По 

наблюдения на Канадската агенция за потребителите на финансови услуги (КАПФУ), е 

много трудно да се събират данни на доброволни начала, тъй като доставчиците са 

силно резервирани към предоставянето на информация. За КАПФУ получаването на 

данни от доставчиците на финансови услуги влиза в по-установен ред едва след като 

развива взаимоотношенията си с тях, а сега вече някои финансови институции сами 

заявяват желание да бъдат добавени в уебсайта на КАПФУ, за да се конкурират за 

вниманието на потребителите. Преди януари 2013 г., Finansportalen в Норвегия не е 

имал мандат да задължава доставчиците на финансови услуги да включват 

продуктовите си предложения на сайта. Въпреки това, работейки с търговската 

организация за банки, застрахователни компании и други финансови институции в 

Норвегия, за да изтъкне значимостта на участието, Finansportalen успява да получи 

доброволния ангажимент на доставчиците на финансови услуги, за да поддържа и 

актуализира информация за продуктите в инструментите за сравняване на цени.  

 

Освен това, основната институция, която поема изграждането на уебсайт за сравняване 

на цени, трябва официално да се координира с други регулаторни органи от 

финансовия сектор, за да натрупа подкрепа и да прецени кои данни, изисквани по 

закон, би могло да бъде необходимо да бъдат получавани от други регулаторни органи 

за нуждите на инструментите за сравняване на цени. 

                                                 
12

 Виж 

http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/szamlater

mekek_adatszolg.html и 

http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/4-

2012_PSZAF_rendelet.html  за подобни постановления (на Унгарски), свързани съответно с банковите 

сметки, депозитите и кредитите.  
13

 В зависимост от конкретния финансов продукт или услуга. 

http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/szamlatermekek_adatszolg.html
http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/szamlatermekek_adatszolg.html
http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/4-2012_PSZAF_rendelet.html
http://www.pszaf.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatszolgaltatas/adatszolgaltatas_hitelintezetek/2012/4-2012_PSZAF_rendelet.html
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Съдържание на изискванията за докладване на данни 
 

Регулаторните органи, изграждащи уебсайтове за сравняване на цени ще трябва да 

обмислят в каква степен съществуващите изисквания за докладване на данни включват 

основните цени, срокове и условия, които е предвидено да се сравняват на сайта. 

Изискването от доставчиците на финансови услуги да изчисляват и докладват на 

финансовите регулатори, или публично да разкриват ГПР/ЕЛП и общата цена на 

кредита (или еквивалентните параметри), трябва да бъде разглеждано като 

задължително условие за изграждането на уебсайтове за сравняване на цени. 

Освен това, е необходимо да бъдат разработени и осигурени стандартизирани формули 

за изчисляване и представяне на тези параметри. 

 

Например след наблюдението, че всички банки представят ГПР по леко различни 

начини, НПА в Ирландия поискала от доставчиците на финансови услуги да изчислят 

ГПР и ЕЛП съобразно съществуващите наредби и да ги представят в стандартизиран 

формат конкретно за целите на инструментите за сравняване на цени на НПА. Когато 

УФНО първоначално разработва своя инструмент за избор на банкова сметка, не са 

съществували показатели за годишните или месечните разходи, по които да се сравнят 

съществуващите сметки в Унгария. Затова УФНО издава постановление финансовите 

институции да докладват обичайните разходи или такси по разплащателните сметки 

(например, месечните такси за поддръжка, таксите за теглене в брой от банкомати, 

таксите за извършване на плащания и таксите за директен дебит) във вид на формула. 

След това сайтът изчислява месечен показател за разходите, въз основа на формулите 

за разходи, предоставени от финансовите институции и на въведения от потребителите 

на сайта обичаен брой транзакции. 

 

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Първоначално създаване  
 

Първоначалното проектиране и създаване на уебсайтове за сравнение на цени 

обикновено се възлагат на външен изпълнител, както са постъпили в Ирландия, 

Малайзия, Норвегия и Обединеното кралство. За разлика от тях, КАПФУ и НКПЗПФУ 

сами проектират и разработват своите инструменти за сравняване на цени. Този процес 

в Канада отнел 18 месеца и е струвал приблизително 300 000 щ.д. Проектирането на 

потребителския интерфейс, тази част от инструментите за сравняване на цени на НПА, 

която виждат потребителите и създаването на административния панел – системата за 

управление на съдържанието (СУС) са били възложени на двама отделни външни 

доставчици и отнела две години и приблизително 260 000 щ.д. Служителите на 
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Finansportalen в Норвегия са посочили, че изграждането на тази част от уебсайта, 

съдържаща инструментите за сравняване на цени е струвало около 1,7 млн.щ.д. 

 

Няколко сайта започнаха скромно със статични сравнителни таблици и 

надграждали оттам. Канада, Ирландия и Обединеното кралство са примери за подобна 

еволюция. В Канада, отправната точка е била да се поставят всички банкови 

предложения в един сравнителен документ. Скоро проличали ограниченията на този 

подход, тъй като имало твърде много оферти, които потребителите трябвало да 

обработят. Затова, агенцията използвала своите програмисти, за да направят преход от 

описателно, статично сравнение към по-динамичен инструмент, който дава възможност 

на потребителите да въвеждат своите предпочитания, а системата да генерира кратък 

списък с подходящ набор продукти. В хода на този развоен етап е внедрена обратната 

връзка от широк кръг потребители. Същевременно, служител на КАПФУ по образоване 

на потребители работел за развиването на взаимоотношения с финансовите 

институции, за да осигури тяхното участие в сайта. 

 

Службата за финансови съвети в Обединеното кралство първоначално е създадена като 

част от Инспекцията по финансовите услуги, но преди две години е отделена от нея. В 

началото, тя поддържала  сравнителни таблици, които включвали по-сложни продукти 

като ипотеки и пенсии. Установено е, обаче, че създаването и поддържането на тези 

таблици е много трудоемко и в крайна сметка е решено, че цената за поддържане на 

таблиците актуални не си струва ползата от тях, предвид броя потребители, които ги 

използват. При препроектирането на уебсайта, Службата за финансови съвети се спира 

на ново решение и ангажира външна организация, която е специализирана в 

създаването на сравнителни таблици за частния сектор в Обединеното кралство. Тази 

организация проектира и сега администрира инструментите за сравняване на цени на 

Службата за финансови съвети. Използването на специализиран доставчик на услуги 

дава възможност на Службата за финансови съвети да предоставя по-широк спектър от 

сравнителни инструменти и да включи целия пазар от доставчици, което е конкретна 

цел на преработен уебсайт, без да се налага пропорционално  увеличение на персонала. 

 

Непрекъсната работа 

 

Финансиращите структури, очевидно ще се различават в зависимост от обстоятелствата 

в държавата. Примерите за подобни механизми включват директно финансиране чрез 

домакински институции, облагане на доставчиците на финансови услуги и грантове от 

други правителствени органи. Инструментите за сравняване на цени на уебсайта на 

УФНО се финансират директно от УФНО. Както Службата за финансови съвети, така и 

сайтът на НПА се финансират чрез общи данъци върху доставчиците на финансови 

услуги, за да подкрепят осигуряването на информация и образователни материали за 
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потребителите на финансови услуги и продукти. Част от тези такси се използват за 

инструментите за сравняване на цени. Таксите за Службата за финансови съвети се 

събират от Инспекцията по финансовия услуги, която освен това одобрява и годишния 

бизнес план на тази Служба. Таксите за НПА се събират от Централната банка на 

Ирландия от името на НПА. Finansportalen се финансира чрез грантове от 

Министерство на финансите и Министерство на децата, равенството и социалното 

включване. 

 

Повечето уебсайтове за сравняване на цени в държавите, обект на анализа, 

работят с минимален брой служители. Службата за финансови съвети има един 

служител, който надзирава инструментите за сравняване на цени, тъй като ежедневната 

работа по сайта е възложена на външен изпълнител – трета страна. Сайтът Bankinginfo 

в Малайзия по подобен начин изисква минимален персонал, тъй като администрацията 

на сайта е възложена на външен изпълнител, а доставчиците на финансови услуги сами 

въвеждат данните директно. Сайтът на КАПФУ изисква част от времето на двама 

служители, както и ИТ ресурси, предвид че въвеждането на данни за сравнителните 

инструменти е все по-автоматизирано. На НПА в Ирландия са необходими двама 

служители на пълен работен ден. Регулаторните органи, които обмислят да 

администрират уебсайтове за сравнение на цени трябва да имат предвид човешките 

ресурси, с които разполагат, когато определят кои функции да бъдат възложени на 

външен изпълнител или автоматизирани. 

 

Маркетинг, потребителски проучвания и проследяване на 

ползването 
 

Маркетингът на инструментите за сравняване на цени е необходим, за да бъдат 

информирани потребителите за съществуването им. В Норвегия, маркетингът на 

„търговската марка” Finansportalen се състои от връзки с обществеността и издателски 

материали, включително изявления, потребителски съвети и реклама във вестници, 

радио, Facebook, и линкове към инструментите на Finansportalen в по-големи 

уебсайтове. УФНО в Унгария използва брошури, разпространявани във финансовите 

институции и телевизионни реклами, за да информира активно потребителите за 

инструментите, достъпни на неговия сайт. УФНО също така препоръчва на 

финансовите институции да поставят линкове към неговия сайт на своите уебстраници 

и да привличат вниманието на потребителите към тези инструменти. 

 

Потребителските проучвания и фокус групите са силно препоръчителни за 

усъвършенстване на инструментите за сравняване на цени, ако ресурсите 

позволяват това. В Ирландия, сайтът на НПА бе разработен отново през 2011 г. въз 

основа на потребителско проучване. След стартирането на новия сайт, фокус групи 
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оценяват неговата ефективност, а резултатите се използват, за да се донастроят 

инструментите на сайта, цялостната му визия и впечатлението, което създава.  В 

Мексико, НКПЗПФУ използва пазарно проучване при първоначалното създаване на 

инструментите за сравняване на цени, за да изпълни дизайнерските елементи. 

 

В Канада, КАПФУ предприема проучване на общественото мнение, за да проучи дали 

сайтът отговаря на нуждите на потребителите и дали е лесен за използване. Външен 

доставчик на услуги е нает срещу комисионна да проведе това проучване, като 

използва он-лайн изследване и задълбочени телефонни интервюта. Резултатите 

разкриват, че потребителите имат положителни впечатления от инструментите, 

предлагани на сайта. Въпреки това, те са имали затруднения в навигацията из сайта и го 

смятали за лошо организиран, като разположението на ресурсите не е интуитивно. 

Потребителите също така отбелязали, че определени инструменти, като бюджетния 

калкулатор, са полезни, но изискват да се въведат твърде много подробности и затова 

използването им отнема много време. 

 

Тези резултати от потребителски проучвания подчертават нуждата от уебсайтове за 

сравняване на цени, които да са лесни за използване и да представляват позитивно 

преживяване, което да позволява на потребителите лесно да откриват инструментите, 

които търсят. Инструментите трябва да съдържат оптимално количество подробности и 

да дават възможност на потребителите да получат практически резултати без ненужно 

забавяне. Не е необходимо потребителското проучване да бъде възпрепятстващо скъпо; 

като минимум, уебсайтовете могат да включват кратки анкети в инструментите за 

сравняване на цени, за да събират незабавна обратна връзка и впечатления от 

потребителите. 

 

За добра практика може да се счита също и проследяването на използваемостта на 

инструментите за сравняване на цени.
14

 Операторите на сайтове в Норвегия и в 

Обединеното кралство съобщават, че най-често посещаваните инструменти за 

сравняване на цени са тези за ипотеките, следвани от тези за спестовните сметки. Тези 

статистики говорят за потребителско търсене на съпоставки при тези два продукта, 

въпреки или може би точно заради затрудненията при сравняването на подобни 

продукти. Освен това, различните групи използват различни инструменти. 

Служителите на КАПФУ са забелязали, че статичните сравнителни таблици се 

използват от изследователи, както и от частния сектор за съпоставка между конкуренти 

и са полезни за постигане на целите за засилване на конкуренцията на пазара. 

                                                 
14

 Finansportalen отчита средно 10 603 уникални посещения на целия сайт седмично през 2012 г. 

НКПЗПФУ отчита 414 708 “транзакции” на своя инструмент за личен кредит и работна заплата през 

2012г. 
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ПРОДУКТИ И ДОСТАВЧИЦИ 

Обхванати продукти 
 

Почти всички сайтове за сравняване на цени в държавите, обект на анализ, 

съдържат сравнителни инструменти за заеми, разплащателни и спестовни сметки, 

кредитни карти и ипотеки. Извън тези основни продукти, сайтовете се различават по 

своя подход. Някои включват сравнителни инструменти за допълнителни продукти 

като инвестиции и акции, застраховки и парични трансфери, докато други разбиват 

основните продукти на по-специализирани като малки заеми или студентски банкови 

продукти. 

 

Таблица 3: Финансови продукти, обхванати от уебсайтовете за сравнение на цени 

в държавите, включени в изследването  

 

Редица фактори трябва да бъдат взети предвид при взимането на решение кои 

финансови продукти и услуги да бъдат включени в сайтове за сравнение на цени. 

Продукти, които са по-стандартизирани и широко използвани, като основни 

кредити и разплащателни сметки, са безспорно най-подходящи за инструменти за 

сравняване на цени, тъй като има ограничен набор от ключови параметри, въз 

основа на които потребителите си избират един или друг доставчик. Освен това, 

като се има предвид, че основните продукти като заеми и разплащателни сметки се 

използват от голям процент от населението, фокусирането върху тях ще бъде от полза 

за най-широка аудитория. 

 

Канада Унгария Ирландия Малайзия Мексико Норвегия 
Обединеното 

кралство 
 Инструмент 

за избор на 
банков пакет  

 Инструмент 
за избор на 

спестовна 

сметка 

 Инструмент 

за избор на 
кредитна 

карта 

 

 Потребителски 

кредити 

 Програма за 

избор на банка 

 Търсене на 

депозит и 

спестявания 

 Кредитни карти 

 Ипотеки 

 Лизинг на 
недвижими 

имоти 

 Лизинг на 
превозни 

средства 

 Кредити 

 Разплащателни 
сметки 

 Обикновени 
спестявания 

 Депозити на 

еднократни 

суми  

 Кредитни 
карти 

 Ипотеки 

 Банкови 

продукти за 
студенти 

 Базови кредитни 

проценти 

 Разплащателни 

сметки 

 Спестовни сметки 

 Базови проценти за 

спестовни сметки  

 Кредитни карти 

 Наем/ покупка 

 Жилищни кредити  

 Преговорен 

инструмент за 
лихвите по 

депозитите  

 Фиксирани 
депозитни сметки 

 Такси и удръжки 

 Ислямски 

продукти и 
продукти за 

микрофинансиране 

 Симулатор 

за личен 
кредит и 

работна 

заплата  

 Каталог 

кредитни 
карти 

 Ипотечен 
симулатор 

 Малки заеми 

 Кредит 

 Разплащателни 
сметки 

 Банкови 

депозити 

 Ипотеки 

 Обменни банки 

 Инвестиции 

(облигации, 
ценни книжа) 

 Застраховка 

 Парични 

трансфери 

 Общи разходи 

на пари в брой 

 Заеми 

 Разплащателн

и сметки 

 Спестовни 

сметки 

 Лична 

спестовна 

сметка (ЛСС) 

 Спестовни 

облигации 

 Кредитни 

карти 

 Сметки за 

инвестиции, 

акции и ЛСС  

 Ипотеки 

 Годишни 

доходи и 

пенсии   
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По-сложните продукти като застраховки и ипотеки биха могли да бъдат включени като 

втора стъпка, тъй като поради множеството променливи и факторите, свързани с 

конкретния потребител, представлява допълнително предизвикателство те да бъдат 

обхванати ефективно от инструмент за сравняване на цени. От оперативна гледна 

точка, администраторите на сайта трябва също да преценят кои продукти се предлагат 

от доставчици, обхванати от нормативната рамка, тъй като ще бъде по-трудно редовно 

да се получава информация от организации, които не влизат в официалната нормативна 

рамка. 

 

Оператори на сайтове за сравняване на цени в Норвегия и Обединеното кралство 

докладват, че се концентрират върху най-важните банкови и финансови услуги на 

пазара, като същевременно активно се стремят да покрият по-широк кръг продукти. 

Finansportalen в Норвегия започва с основните продукти и с времето разширява 

продуктовия си обхват, по конкретни искания на други регулаторни и правителствени 

органи, имайки пред себе си цел да се осигури портал, в който „има всичко” и 

следователно да бъде използван по-редовно и често от потребителите. Службата за 

финансови съвети в Обединеното кралство също отбелязва, че едно от сравнителните 

предимства на нейния сайт е, че покрива множество продукти, за разлика от сайтовете, 

администрирани от частния сектор. 

 

По подобен начин, КАПФУ в Канада избира да се фокусира върху добре изградени, 

лесни за употреба инструменти за сравнение на ограничен набор от основни 

стандартизирани продукти, докато осигури инструменти, калкулатори и образователни 

материали за редица други финансови продукти и услуги. В Мексико, НКПЗПФУ 

създава сравнителни инструменти за финансови продукти, които са в масова употреба и 

представлявали най-големия брой запитвания и оплаквания, получени в НКПЗПФУ. 

 

В допълнение към сравнителните инструменти за продуктите, описани в таблица 3, 

сайтовете в Канада, Унгария и Мексико предоставят статични сравнителни таблици, 

обикновено във формат на Excel. Тези таблици често са много детайлизирани и 

покриват по-широк кръг специализирани продукти, отколкото инструменти за 

сравнение. Тъй като не са интерактивни, статичните сравнителни таблици могат да 

служат като полезно допълнение на инструментите за сравнение. КАПФУ отбелязва, че 

статичните сравнителни таблици обслужват различна аудитория, а именно финансови 

журналисти и самите доставчици на финансови услуги и биха могли да допринесат за 

засилване на конкуренцията на пазара. 
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Покритие на доставчици 
 

Стандартната цел на уебсайтовете за сравняване на цени би трябвало да бъде 

популяризирането на данни от колкото се може повече доставчици на пазара. 

Администраторите на уебсайтове за сравняване на цени в Канада, Ирландия, Мексико и 

Норвегия отчитат, че покриват основните играчи, които са активни на пазара в момента 

(освен другите доставчици) и следователно, че съдържат данни, представляващи по-

голямата част от пазарния дял. Например, инструментът за банков пакет и спестявания 

на сайта на КАПФУ включва петте най-големи банки в Канада, които представляват 

75-80 процента от дребните депозити в страната, както и други банки, кредитни съюзи 

и други финансови институции. Уебсайтовете за сравняване на цени би трябвало да се 

стремят да покриват всички институции, които попадат в официалната финансова 

регулаторна рамка, но най-вероятно ще срещнат затруднения в това да включат 

полуформалните или неформалните доставчици на финансови услуги, които не попадат 

в нея. 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС НА 

УЕБСАЙТОВЕТЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИ 
 

Този раздел описва функционалностите на потребителския интерфейс на уебсайтовете 

за сравняване на цени в проучваните държави, като разглежда четири елемента: (1) 

какви филтри имат възможност да зададат потребителите, за да персонализират 

продуктовите резултати; (2) какви видове данни се сравняват сред продуктовите 

предложения; (3) какви характеристики и функции имат сравнителните инструменти; и 

(4) какви други допълнителни инструменти предлагат  уебсайтовете за сравняване на 

цени. За да изследва тези теми в по-голяма дълбочина, техническият доклад се 

фокусира върху това как уебсайтовете за сравняване на цени подхождат към три 

конкретни продукта: потребителски кредити, разплащателни и спестовни сметки. 

 

Задавани от потребителя филтри 

 

Повечето от уебсайтовете за сравняване на цени, изследвани в този технически доклад 

дават възможност на потребителите да зададат предварително определени критерии 

преди да представят сравнителни резултати. Филтрите варират от прости до сложни и 

от интуитивни до по-малко лесни за използване. 
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Потребителски кредити 

 

Всички сайтове дават възможност на потребителите да определят размера и срока на 

кредита, несъмнено двата най-важни критерия за потребителските кредити. Сайтът на 

УФНО освен това има филтри за валута, период на изплащане и максимален ГПР. 

Потребителите могат да избират от 14 стойности на ГПР (което може би е прекалено). 

Филтрите на други сайтове включват месечен приход (Мексико), възраст (Норвегия), 

дали има възможност за пропускане на вноски и дали се допускат нови клиенти 

(Обединеното кралство). 

 

По-усъвършенстваните уебсайтове за сравняване на цени, включително тези в 

Ирландия и Обединеното кралство, дават възможност на потребителите лесно да 

настройват размера и срока на заема след като получат сравнителните резултати. 

Сайтовете както на Службата за финансови съвети, така и на НПА осигуряват визуално 

привлекателни и лесни за използване плъзгащи се скали, за да се въвеждат и променят 

филтри. 

 

Фигура 2: Въведени от потребител филтри за сравнение на кредити на уебсайта на 

НПА в Ирландия  
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Разплащателни сметки 

 

Подходите към въведени от потребителите филтри за разплащателните сметки варират 

повече отколкото тези за заемите, тъй като има по-голям брой променливи, въз основа 

на които потребителите могат да базират сравнителните опции за взимане на решение. 

Уебсайтовете за сравняване на цени в Канада и Норвегия използват подробни 

потребителски профили, за да персонализират резултатите за избор на продукт. Сайтът 

на КАПФУ води потребителите през процес от шест стъпки, който да индивидуализира 

резултатите за избор на продукт. Всяка стъпка има ясно визуално представяне и 

основни инструкции за потребителя. Потребителите избират конкретна провинция или 

територия, за която биха желали информация за банковите цени, дали могат да се 

възползват от специална банкова сметка (например младежка, за възрастни граждани 

или студентска) и минималния баланс, който са в състояние винаги да поддържат. След 

това потребителите създават личен профил за това колко транзакции обикновено 

извършват на месец, като въвеждат конкретно число за следните видове транзакции: 

 

 Теглене в брой на място, в банката  

 Плащане на сметки на място, в банката  

 Преводни нареждания на място, в банката  

 Самообслужване – теглене на банкомат 

 Самообслужване – плащане на сметки през банкомат, телефон или Интернет  

 Самообслужване – преводни нареждания през банкомат, телефон или Интернет 

 Чекове 

 Директни плащания с дебитна карта  

 Предварително одобрени плащания  

 

Сайтът обобщава създадения от потребителя профил и след това вади списък с 

финансови институции, чиито условия по разплащателни сметки отговарят на 

конкретните нужди на потребителя. 

 

Finansportalen следва подобен подход, използвайки подробен „модел на потребление“ 

като променлива при филтриране на резултатите. Разликата е в това, че Finansportalen 

предварително попълва модела на потребление с осреднена потребителска статистика 

по данни на Галъп (Gallup) и след това дава възможност на потребителите да променят 

числата, ако желаят. Този подход би могъл да бъде по-малко объркващ за средния 

потребител и изисква по-малко време за попълване. 
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Фигура 3: Попълнен от потребител филтър за сравнение на разплащателни 

сметки на уебсайта Finansportalen в Норвегия 

 
 

За разлика от тях, Службата за финансови съвети в Обединеното кралство използва 

същия базов формат за попълвани от потребителя филтри за разплащателните сметки, 

както и за останалите си продукти. Потребителите избират какво искат – „да натрупват 

лихва върху баланса“, „да имат опция за овърдрафт на ниска цена“, „да открият сметка 

въпреки лошия кредитен рейтинг“, „да отворят студентска сметка“, или „да плащат за 

премиум-сметка“ – и след това избират филтри за своя кредитен рейтинг (добър, лош, 

не знам), както и дали искат сметки с телефонно банкиране, Интернет банкиране или и 

двете.  

 

И трите примера от Канада, Норвегия и Обединеното кралство разкриват по-голямата 

сложност при решаване на въпроса с оповестяването и прозрачността, когато става 

въпрос за разплащателни сметки. За разлика от плащането на определена „цена“ за 

даден продукт (като например кредит), при разплащателните сметки има повече 

характеристики, които може би интересуват потребителите при избора на сметка, 

подходяща за техните нужди. Регулаторните органи, които изграждат сравнителни 

инструменти за разплащателни сметки ще трябва да решат кои от тези характеристики 

да подчертаят в попълваните от потребителя филтри, какъв формат да използват, за да 

заснемат профила на потребителя по начин, който е лесен за използване и интуитивен, 
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и как да инкорпорират избора на потребителя в процеса на филтриране в работния 

панел на сайта, за да предоставят целева селекция на продукти. 

 

Спестовни сметки 

 

В начина си на подход към попълваните от потребителя филтри за спестовните сметки, 

между държавите, обект на този анализ, има  повече общи характеристики, отколкото 

при разплащателните сметки. Сайтовете за сравняване на цени в Канада, Унгария и 

Малайзия искат от потребителите да изберат минимален баланс, който ще поддържат, 

или изискването за минимален баланс. Потребителите могат да изберат колко очакват 

да бъде техният баланс в сметката през цялата година (Норвегия), или колко очакват да 

спестяват на месец (Ирландия). В сайтовете на Малайзия и Унгария, потребителите 

могат да изберат честотата на изплащане на лихвата, въпреки че не е ясно дали тази 

характеристика на сметката ще бъде от голямо значение за повечето потребители. 

 

Сравнителни данни 
 

При определянето на това какви данни да се сравняват измежду предлаганите 

продукти, правилото „по-малкото е повече“ е от съществено значение. 

Регулаторните органи трябва да се фокусират върху осигуряването на основните данни, 

които са най-важни за потребителите, които сравняват и избират финансов продукт или 

услуга и които обикновено са приложими за всички доставчици. Прекаленото 

количество сравнителни данни може да обърка потребителите и да намали ползата от 

сравнителните инструменти, а пък използването на по-малко разпространени 

параметри ще доведе до сравнителни таблици с много празноти. 

 

Отделен, но важен въпрос за уебсайтовете за сравняване на цени е какви тарифи да 

отчита. Не всички тарифи ще бъдат достъпни за всички потребители по всяко време, и 

опитът да се отчетат всички налични тарифи би била обезсърчителна (ако не и 

невъзможна) задача, оперативните разходи, за която най-вероятно биха надхвърлили 

ползите за потребителите. Имайки предвид факта, че тарифите често се различават за 

стари и нови клиенти, екипът на сайта Finansportalen отчел и предизвикателството да се 

проектира сравнителен сайт с последователно определени цени, което дава на 

потребителите най-високата степен на съпоставяне. Следователно, уебсайтовете за 

сравняване на цени в Ирландия и Норвегия се фокусират конкретно върху 

предоставянето на данни само за продуктовите предложения за нови клиенти. Този 

подход съвпада с една от основните цели на сайтовете за сравняване на цени: да 

насърчава сравняването на различните доставчици в търсене на по-добри сделки. 

Регулаторните органи ще трябва да определят разумен обхват за представяне на 

съществуващите различни тарифи за един и същи продукт. 
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Потребителски кредити 

 

Усъвършенстваните уебсайтове за сравняване на цени съдържат три параметъра за 

сравняване на потребителските кредити: (1) ГПР/ЕЛП; (2) месечно изплащане; и (3) 

общата изплатена сума или общата цена на кредита. 

 

Операторите на сайта ще трябва да определят стандартизирани методи за изчисляване и 

изобразяване на всеки от тези параметри, тъй като различните доставчици ги 

изчисляват по различен начин (въпреки че общите дефиниции са определени по закон). 

Сайтът Finansportalen в Норвегия обяснява  на потребителите, че ЕЛП представлява 

действителната цена на един заем и това е тарифата, която трябва да се използва при 

сравняване на заеми. Там е отбелязано също, че ЕЛП е изчислен в съответствие с 

формулите, предвидени по закон. За да се улесни съпоставката, номиналните лихвени 

проценти и другите разходи по кредита се задържат непроменени спрямо 

първоначалната им стойност, дори и на практика те да се променят в течение на срока 

на заема. 

  

Службата за финансови съвети в Обединеното кралство изчислява общата сума, която 

трябва да се изплати и месечната вноска въз основа на примерна сума и срок на 

договора, като дава възможност на потребителите да коригират всяка една от тези 

променливи. Общата сума, която трябва да се изплати е описана като „всяка стотинка, 

която се очаква да изплатите, включително всички месечни вноски, такси и удръжки”.  

 

Фигура 4: Сравняване на заеми на сайта на Службата за финансови съвети в 

Обединеното кралство 
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Други параметри, които по-рядко се предлагат от сайтовете за сравняване на цени на 

най-високо ниво (тоест, в първоначалната сравнителна таблица на резултатите, 

получени след задаването на филтри от потребителя), са номинален лихвен процент, 

вид на лихвата (фиксирана или променлива) и пазарна област. 

 

Повечето уебсайтове за сравняване на цени съдържат вторично ниво данни, достъпни 

за потребителите чрез избор на конкретно продуктово предложение. Тези данни 

следователно са по-малко полезни за целите на съпоставянето и по-полезни за 

разбирането на подробните условия и срокове на конкретен продукт. Държавите, обект 

на анализ, използват широк набор параметри, включително минимална сума на заема, 

изчисление на лихвата, начална такса, такса за управление, период на капитализация, 

кредитна застраховка, срокове на изплащане, такси за пропуснато плащане, неустойки 

за просрочие, подробности за таксата за предсрочно погасяване, такси за обработка и 

примери за изплащане. 

 

Разплащателни сметки 

 

Както беше отбелязано по-горе, за сравняване на различните оферти за разплащателни 

сметки, могат да бъдат използвани редица променливи. Първоначалните сравнителни 

данни, които се представят на потребителите трябва да бъдат ограничени, дори повече 

отколкото при представянето на заеми, до най-важните параметри. С помощта на 

пазарни данни и потребителски изследвания трябва да се  определят основните 

параметри за даден пазар. Държавите, обект на анализ, се фокусираха върху различни 

параметри, включително: 

 

 Минимален баланс за отваряне на сметка 

 Месечни или тримесечни такси за поддръжка на сметката  

 Такси при искане за спиране на плащания 

 Такси за обработка на плащане на сметки 

 Такси за откриване на сметка 

 Такси за дебитни транзакции и транзакции през банкомат 

 Максимален брой транзакции на месец (на място в банката и при 

самообслужване) 

 Лихвени проценти върху баланса по сметката 

 Лихвени проценти при използване на овърдрафт 

 Минимален баланс за неначисляване на такси  

 

Сайтовете за сравнение на цени обикновено ограничават сравнителните данни до 

три или четири ключови параметъра. За целта се използват различни методи. Сайтът 

на КАПФУ в Канада показва цялата информация за „опции“ (например безплатни 



 

28 

 

чекове, безплатно поръчване на пари, защита при овърдрафт, връщане на чекове и т.н.) 

в отделен от сравнителните данни за таксите лист на браузъра. Сайтът на УФНО в 

Унгария поставя таблици за лихвените проценти и кредитни карти в рамките на 

първоначалната сравнителна таблица с резултатите за продуктите. Тъй като е добре 

представянето да не се претрупва визуално, този подход може да не е подходящ ако 

потребителите смятат лихвените проценти за ключов параметър, според който взимат 

решение. Както беше отбелязано при заемите, повечето сайтове представят по-

подробната информация за всяка оферта на отделна, вторична уебстраница. 

 

Фигура 5: Сравнение на разплащателни сметки на сайта на КАПФУ, Канада 

  

Друга разлика между сайтовете е степента, до която сравнителните данни са базирани 

върху модели на потреблението. Данните на сайта Bankinginfo, Малайзия не се базират 

върху модел на потребление, също като данните на Службата за финансови съвети 

(като се изключат предварително зададените суми, използвани за определяне на 

приложимите лихвени проценти). Сайтът на УФНО отбелязва, че разходите са 

изчислени въз основа на „средната приблизителна цена на фактура за месечно 

потребление“. Finansportalen и сайтът на КАПФУ отиват най-далеч в представянето на 

цените и разходите, базирани върху приблизителната оценка на потреблението на 

клиента. Като прилага въведените от потребителя филтри, описани по-горе, 

Finansportalen изчислява общата сума на таксите за една година, които даден клиент 

може да очаква да плати. Представянето на конкретни вместо на примерни числа може 
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да бъде по-практично за потребителите. Независимо от избрания от регулаторния 

орган подход, препоръчително е да има прозрачност относно базата за изчисление 

на всички лихвени проценти и приблизителни оценки на разходите. 

 

Спестовни сметки 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени във всички държави от проучването 

последователно използват лихвените проценти, за да сравняват различните спестовни 

сметки. Сайтовете в Унгария, Ирландия и Обединеното кралство отчитат ЕГЛП.
15

 

Сайтовете в Канада, Унгария и Малайзия предоставят данни за лихвените проценти, в 

зависимост от сумите по баланс в сметките, докато сайтовете в Ирландия и Норвегия 

предоставят лихвения процент, приложим за една предварително зададена сума на 

спестяванията, въведена от потребителя, както и брутната лихва, натрупана за една 

година. 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени по-рядко предоставят данни за следните параметри 

в първоначалните сравнителни таблици: минимална сума при откриване, валута, 

начални оферти, минимална възраст, такси при използване на банкомат, брой 

безплатни тегления на година и изисквания за заявяване на теглене. Както и с 

инструментите за сравняване на цени за други финансови продукти, подобна 

информация може да бъде включена в по-подробни, вторични уебстраници за 

конкретното продуктово предложение, вместо в първоначалните сравнителни таблици. 

По-подробни уебстраници за опциите на конкретния продукт съдържат данни за голям 

брой особености на сметката, такси, неустойки и ограничения за използване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Еквивалентен годишен лихвен процент (ЕГЛП) е лихвеният процент, ако лихвата е начислена веднъж 

годишно, вместо на месец или тримесечие. 
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Фигура 6: Сравнение на спестовни сметки на уебсайта на УФНО, Унгария   

 

 

Дизайн и функционалност 

 

При проектиране на сайтовете за сравняване на цени трябва се има предвид 

впечатлението на потребителя. Те трябва да са изчистени и цветни, лесни за употреба и 

лесни за навигация. Въпреки че дизайнът на всеки сайт, естествено, ще бъде различен, 

определени характеристики и функции, които обичайно присъстват във всички добре 

проектирани сайтове за сравнение на цени, могат да бъдат считани за добри практики, 

приложими към всички подобни сайтове. 

 

Инструментите за сравняване на цени би трябвало да позволяват на 

потребителите да сортират по заглавията на колоните в низходящ и възходящ ред. 

Сайтовете в Канада, Унгария, Ирландия, Мексико и Норвегия са осигурили тази 

полезна и интуитивна възможност. Полезно е да има определения за всички заглавия, 

вмъкнати в сравнителните таблици, като се използва прост и ясен език, за да се опише 

какво означава всеки параметър. На сайтовете за сравнение на цени в Ирландия, 

Норвегия и Обединеното кралство има кратки дефиниции, които изскачат при 

преминаване на курсора върху тях или при щракване върху заглавията на колоните. 

 

Организирането на данни също е важно. При дизайна на сайтове трябва да се търси 

начин да се представят сравнителните данни по начин, който да не е объркващ и може 
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лесно да бъде обработен, като при това дава възможност на потребителите да открият 

по-подробна информация, ако желаят. Както беше отбелязано, повечето проучвани 

държави осигуряват допълнителни подробности за дадено продуктово предложение на 

вторични уебстраници. Освен това сайтовете в Канада, Унгария, Ирландия и 

Малайзия са предоставили сравнителна функция, с която потребителите могат да 

изберат конкретни продуктови предложения (обикновено три до пет продукта), 

които след това се съпоставят детайлно, подредени един до друг. На сайтовете може 

също да има като функция възможността сравнителните резултати да бъдат изпратени 

по имейл, разпечатани или запазени като PDF. 

 

Фигура 7: Избрано от потребител сравнение на заеми, подредени един до друг на 

сайта на НПА, Ирландия 

 
 

Редица уебсайтове за сравняване на цени поставят линкове към сайтовете на 

доставчиците на финансови услуги в сравнителните таблици с данни, или в началото, 

или на вторичната информационна страница. Тази опция е полезна по много причини. 

Независимо от определените ресурси за събиране на данни и актуализация, 

информацията в сайтовете за сравняване на цени не може да гарантира 100 процента 

точност във всеки момент. Тя може да е остаряла и в някои случаи ще бъде само 

индикативна, тъй като се основава на стандартни сценарии. Затова, потребителите 
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трябва да бъдат насърчавани да посетят директно уебсайтовете на доставчиците, за да 

проверят текущите цени, условия и срокове. 

 

Освен това, приемайки, че регулаторните органи искат да насърчат потребителите да 

сменят доставчиците, предоставянето на линк към уебсайтовете им подпомага процеса. 

Сайтът Finansportalen в Норвегия е избрал да включи истински  бутон „смяна“, за да 

мотивира потребителите и да им даде възможност да сменят настоящите си доставчици 

на финансови услуги. Тази функция помага на потребителите да започнат процеса на 

прехвърляне, като поискат от новоизбрания си доставчик на финансови услуги оферта, 

въз основа на продукта, който потребителят си е избрал от сравнителната таблица. 

Функцията също така помага на потребителите да поискат оферта при по-добри 

условия от предлаганите от настоящия им финансов доставчик. Избраните финансови 

институции получават и действат по тези заявки от потребители. 

 

Допълнителни инструменти 

 

Въпреки че не са във фокуса на този технически доклад, на сайтовете на регулаторните 

органи бяха открити много други инструменти, които допълват инструментите за 

сравняване на цени. Сайтът на УФНО в Унгария осигурява калкулатори за кредитни 

рейтинги и домакински бюджети, както и информационни материали за много 

финансови продукти и услуги. По подобен начин сайтът на КАПФУ, Канада има 

калкулатори, страници със съвети, въпросници, бюджетни инструменти и 

образователни материали за редица продукти, често представени до инструментите за 

сравняване на цени. Например, разделът на сайта за лични сметки съдържа общ 

преглед, в който са обяснени различните видове банкови сметки, свързаните с тях права 

и отговорности на потребителите, и има линкове към инструменти за избор на банкови 

пакети и спестовни сметки, които са интегрирани в образователните прегледи, заедно с 

още линкове към бюджетни калкулатори. 

 

Регулаторните органи трябва да преценят какъв пакет инструменти ще бъде най-

полезен на потребителите, за да бъдат постигнати заявените регулаторни цели и да 

работи, за да интегрира тези инструменти в едно безпроблемно преживяване за 

потребителя. Имайте предвид, че калкулаторите и симулаторите могат да бъдат по-

полезни в това да помогнат на потребителите за продукти като ипотеки и застраховки, 

отколкото инструментите за сравняване на цени, които сравняват действителни 

продуктови предложения. 
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ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ В ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

УЕБСАЙТОВЕТЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИ 
 

Събиране на данни 
 

Двата основни подхода, използвани за събиране на данни са автоматично 

актуализиране директно от финансовите институции и ръчното въвеждане на данните, 

събрани от операторите на сайта за сравняване на цени. Всеки подход има своите 

плюсове и минуси, въпреки че автоматизираният подход би могъл да бъде за 

предпочитане. 

 

Ръчното въвеждане се използва от НПА в Ирландия. НПА събира данни от 

финансовите институции чрез въпросници във вид на таблици в Excel и след това 

служителите ръчно въвеждат данните в уебсайта. В Мексико, НКПЗПФУ взима 

данните от Банк ъв Мексико (Bank of Mexico), от други регулаторни органи във 

финансовия сектор, от сайтовете на финансовите институции и от самите финансови 

институции. Данните след това се въвеждат ръчно в он-лайн  инструментите за 

сравняване на цени на НКПЗПФУ. Подобен подход може да осигури по-голям контрол 

върху качеството, но за сметка на това вероятността от печатна грешка е по-голяма и е 

много трудоемък, което намалява възможността да се правят чести актуализации. 

 

Уебсайтовете за сравняване на цени в други държави, обект на анализ, използват 

автоматизиран подход. На финансовите институции се дава парола за достъп до панела 

за управление на данни на сайта за сравняване на цени и те директно актуализират 

данните и предложенията за своите продукти. Например, определен човек за контакт 

във всяка финансова институция е отговорен за актуализиране на цените във 

Finansportalen в Норвегия. Въпреки че не изисква толкова време от страна на оператора 

на сайта, при този подход все пак е необходимо служители на оператора да проверяват 

на случаен принцип точността на въведената от доставчиците информация, като я 

сравняват с данните от сайтовете на доставчиците и други, публично достъпни данни. 

 

Регулаторните органи могат да предприемат  поетапен подход към събирането на 

данни. Ръчното нанасяне на данни може да бъде едно добро начало, тъй като не изисква 

изграждането на сложна СУС в панела за управление на сайта. Например КАПФУ в 

Канада е започва с ръчно въвеждане на данни за своите инструменти за сравняване на 

цени. При препроектирането на инструмента за кредитни карти, събирането на данни е 

автоматизирано. Събирането на данни за банковия пакет и инструмента за сравняване 

на спестявания остава на ръчно въвеждане, въпреки че в момента също е в ход 

автоматизацията на процеса. 
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Актуализиране на данни 
 

Двата основни подхода, свързани с актуализацията на данни са актуализация по 

редовен график (например на тримесечие, два пъти годишно или годишно) и 

непрекъсната актуализация, при промяна в условията на продуктите. КАПФУ 

актуализира данните веднъж годишно за банковите пакети и инструмента за избор на 

спестовен продукт, и на тримесечие за инструмента за избор на кредитни карти. И за 

двата инструмента се изпращат подсещащи имейл съобщения до доставчиците на 

финансови услуги. Данните в сайта на НКПЗПФУ за инструментите за сравнение на 

личен кредит и работна заплата се актуализират всеки месец. Всички останали държави 

от този анализ изискват финансовите институции да актуализират данните си 

непрекъснато. В Унгария и Норвегия, отговорността за актуализация на данните за 

продуктите при промени на условията или таксите, е на финансовите институции. В 

Ирландия, финансовите институции трябва да подават актуализираните данни към 

НПА пет дни преди промените да влязат в сила. При изработването на подходящия 

подход, регулаторните органи трябва да съпоставят желанието за навременни данни с 

вероятността всички доставчици да отговарят на изискванията за актуализация. 

 

Обработка на данни 

 

По-голямата част от сайтовете за сравняване на цени не обработват директно 

данните, изобразявани в сравнителните таблици, освен параметрите, които са 

прогнози на общите разходи или лихви. Процентите и условията са представени 

точно така както са докладвани от доставчиците. Където има прогнози като общите 

разходи по кредита, месечните вноски и общите разходи за разплащателните сметки, 

изчислителните функции са вградени в панела за управление на сайта, за да генерира 

автоматично тези резултати (въз основа на тарифите, въведени от доставчиците и 

потребителските модели, въведени от потребителите). Препоръчително е да се избягва 

директната обработка на данни, тъй като това ограничава вероятността от грешки от 

страна на администраторите на сайта и е по-ефективно от финансова гледна точка. 

Въпреки това, трябва да се има предвид, че този подход е основан върху факта, че 

финансовите институции предоставят ключови параметри, които са сравними между 

различните доставчици, както беше обсъдено в раздел „Законова и регулаторна рамка“ 

по-горе 

 

И накрая, независимо от избрания от сайта подход към обработката на данни, добра 

практика е да има яснота и прозрачност относно избора на начин за обработка на 

данни. На сайтовете за сравнение на цени би трябвало да има информация за това 

колко често се актуализират данните, как е получена информацията и как се изчисляват 

определени параметри. Инструментите за сравнение на цени на сайта на УФНО в 
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Унгария, имат изскачащ прозорец, в който пише, че разходите са изчислени въз основа 

на осреднени и опростени данни при определени условия. Следователно, представените 

стойности са индикативни. Други сайтове включват подробни описания на подхода за 

представяне и изчисляване на лихвените проценти и отбелязват, че процентите може да 

се различават от действителните проценти на уебсайтовете на доставчиците. 

 

В допълнение, регулаторните органи трябва да преценят какви второстепенни ползи 

могат да бъдат извлечени от събраните данни. Въпреки че не е директно свързано с 

работата на уебсайтовете за сравняване на цени, тази преценка е важна, предвид 

ресурсите, които ще бъдат използвани при събиране на данни за сравняване на цени. 

Подобни данни трябва да бъдат използвани и за други полезни цели, като мониторинг 

на поведението на доставчиците и проследяване на пазарните тенденции. В Унгария, 

УФНО използва събраните данни за своите мониторинг дейности за защита на 

потребителите, както и по време на проверки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА УЕБСАЙТОВЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИ В 

СТРАНИТЕ, ОБЕКТ НА АНАЛИЗ 
 Канада Унгария Ирландия Малайзия 
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инструменти за избор 

на продукти с голяма 

степен на 

интерактивност и 

указания за 

потребителя 

Администра-

тор 

Канадска агенция за 

потребителите на 

финансови услуги  

(КАПФУ) 

Унгарски финансов 

надзорен орган  

 

 (УФНО) 

Национална 

потребителска 

агенция (НПА) 

Банка Негара 

Малайзия (БНМ) 

Национална комисия 

за предпазване и 

защита на 

потребителите на 

финансови услуги 

(НКПЗПФУ) 

Съвета на 

потребителите в 

сътрудничество с 

омбудсмана на 

потребителите и 

финансов надзорен 

орган 

Служба за финансови 

съвети 

 (СФС) 

(администриран от 

доставчик – трета 

страна) 

Регулаторна 

рамка 

Не са задължени 

технически да 

докладват на КАПФУ, 

но от институциите се 

изисква публично да 

оповестяват 

информация на 

потребителите 

Укази от 

председателя на 

УФНО до 

институциите да 

докладват данни. 

НПА има власт да 

изисква от 

финансовите 

институции да 

предоставят данни.  

 

Всички събрани данни 

са изискани според 

указанията на БНМ. 

В зависимост от 

продукта, по закон 

НКПЗПФУ може да 

изиска информация от 

доставчиците 

 

От януари, 2013 г. 

нова наредба 

постановява, че 

финансовите 

институции 

докладват данни на  

Finansportalen. 

Не са задължени 

технически да 

докладват на СФС, но 

от институциите се 

изисква публично да 

оповестяват 

информация на 

потребителите 

Първоначално 

създаване  

Проектиран и 

разработен вътрешно. 

Отнема 18 месеца и 

около 300000 щ.д. 

НП16 Дизайнът на 

потребителския 

интерфейс и 

изграждането на 

панела за управление 

са извършени от двама 

отделни доставчици. 

Отнема две години, 

цена около 260 000 

щ.д.  

Първоначалният 

дизайн и изграждане 

са възложени на 

външен доставчик 

 

Проектиран и 

разработен вътрешно. 

Първоначалният 

дизайн и 

изграждане са 

възложени на 

външен доставчик. 

Цена: около  1,7 

млн.щ.д. 

Първоначалният 

дизайн е възложен на 

външен доставчик, 

след това е преместен 

за вътрешна 

администрация. 

                                                 
16

 “НП” означава, че не е имало налична информация. 
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 Канада Унгария Ирландия Малайзия 

 

Мексико Норвегия Обединеното 

кралство 

Оперативна 

дейност 

Финансиран от 

КАПФУ. 15% от двама 

служители. 

Финансиран от 

УФНО. 10 

служители 

прекарват част от 

времето си в 

поддръжка на 

инструментите за 

сравнение, 

включително ИТ, 

комуникации, 

защита на 

потребителите и 

персонал за 

отчитане на данни. 

Финансиран чрез 

облагане на 

финансовите 

доставчици. Двама 

служители на пълен 

работен ден. 

 

Финансиран от БНМ. 

Ролята на уебдизайнер 

е изнесена към 

външен изпълнител, 

необходими са 

минимален брой 

служители.  

6 служители прекарват 

част от времето си в 

поддръжка на 

инструментите (3ма 

финансови експерти, 

3ма ИТ експерти).  

Финансиран чрез 

грантове от 

Министерство на 

финансите и 

Министерството на 

децата, равенството 

и социалното 

включване. 

Годишните 

оперативни разходи 

са около 1,5 

млн.щ.д. за целия 

сайт Finansportalen 

(сравнителни 

инструменти и 

друго съдържание).  

Финансиран чрез 

облагане на 

финансовите 

доставчици. 

Администриран от 

външен доставчик. 

Един служител на 

СФС надзирава 

сравнителните 

инструменти.  

Продуктов 

обхват 
 Инструмент за 

избор на банков 

пакет  

 Инструмент за 

избор на спестовна 

сметка 

 Инструмент за 

избор на кредитна 

карта 

 

 Потребителски 

кредити 

 Програма за 

избор на банка 

 Търсене на 

депозит и 

спестявания 

 Кредитни карти 

 Ипотеки 

 Лизинг на 

недвижими 

имоти 

 Лизинг на МПС 

 Кредити 

 Разплащателни 

сметки 

 Обикновени 

спестявания 

 Депозити на 

еднократни суми  

 Кредитни карти 

 Ипотеки 

 Банкови продукти 

за студенти 

 Базови кредитни 

проценти 

 Разплащателни 

сметки 

 Спестовни сметки 

 Базови проценти за 

спестовни сметки  

 Кредитни карти 

 Наем/ покупка 

 Жилищни кредити  

 Преговорен 

инструмент за 

лихвите по 

депозитите  

 Фиксирани 

депозитни сметки 

 Такси и удръжки 

 Ислямски продукти 

и продукти за 

микрофинансиране 

 Симулатор за личен 

кредит и работна 

заплата  

 Каталог кредитни 

карти 

 Ипотечен 

симулатор 

 Малки заеми 

 Кредит 

 Разплащателни 

сметки 

 Банкови 

депозити 

 Ипотеки 

 Обменни банки 

 Инвестиции 

(облигации, 

ценни книжа) 

 Застраховка 

 Парични 

трансфери 

 Общи разходи на 

пари в брой 

 Заеми 

 Разплащателни 

сметки 

 Спестовни сметки 

 Лична спестовна 

сметка (ЛСС) 

 Спестовни 

облигации 

 Кредитни карти 

 Сметки за 

инвестиции, акции 

и ЛСС  

 Ипотеки 

 Годишни доходи и 

пенсии   

Обхванати 

доставчици 

По-голямата част от 

пазара  

Всички институции, 

попадащи в 

официалната 

регулаторна рамка 

По-голямата част от 

пазара 

Всички лицензирани 

банки 

Банки, 

Многофункционални 

финансови 

корпорации 

По-голямата част от 

пазара 

Изглежда, че покрива 

по-голямата част от 

пазара 
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 Канада Унгария Ирландия Малайзия 

 

Мексико Норвегия Обединеното 

кралство 

(SOFOMES), Народни 

финансови общности 

(SOFIPOS) 

Въвеждани от 

потребителя 

филтри (по 

продукт) 

Потребителски 

кредити 

 Не е покрит 

 

Разплащателни 

сметки 

 Провинция или 

територия 

 Специален статус 

 Минимален баланс 

 Подробен профил на 

потреблението 

 

Спестовни сметки 

 Провинция или 

територия 

 Минимален баланс 

 

Потребителски 

кредити 

 Сума на заема 

 Срок 

 Период на 

изплащане 

 Валута 

 Максимален ГПР 

 

Разплащателни 

сметки 

 Възраст 

 Среден месечен 

приход 

 Използване на 

кредитни карти 

 Интернет 

банкиране 

 Предварително 

определен 

профили 

 

Спестовни сметки 

 Чужда валута 

 Минимална сума 

 Очаквана честота 

на спестяванията 

 Честота на 

изплащане на 

лихвите 

 ЕГЛП 

Потребителски 

кредити 

 Сума на заема 

 Срок 

 

Разплащателни 

сметки 

 Няма 

 

Спестовни сметки 

 Сума на месечните 

спестявания 

 

Базови кредитни 

проценти 

 Няма 

 

Разплащателни 

сметки 

 С или без лихва 

 Специфични 

изисквания  

 Минимална сума за 

откриване 

 

Спестовни сметки 

 Възраст 

 Минимална сума за 

откриване 

 Честота на 

изплащане на 

лихвата 

Потребителски 

кредити 

 Сума на заема 

 Срок 

 Период на 

изплащане 

 Месечен приход 

 

Разплащателни 

сметки 

  Не са покрити 

 

Спестовни сметки 

 Не са покрити 

 

Потребителски 

кредити 

 Сума на заема 

 Срок 

 Цел 

 Възраст 

 

Разплащателни 

сметки 

 Приход 

 Ипотека 

 Баланс на 

годишните 

спестявания 

 Възраст 

 Специален 

статус 

 Подробен 

потребителски 

модел 

 

Спестовни сметки 

 Баланс на 

годишните 

спестявания 

 Възраст 

 Специален 

статус 

Потребителски 

кредити 

 Сума на заема 

 Срок 

 Източник на заем 

 Възможност за 

пропускане на 

вноски или 

допускане на нови 

клиенти   

 

Разплащателни 

сметки 

 Цел 

 Кредитен рейтинг 

 Телефонно или 

интернет 

банкиране 

 

Спестовни сметки 

 Цел 

 

Сравнителни 

данни по 

Потребителск

и кредити 

 Не е покрито 

 

 

 Минимален и 

максимален ГПР 

 Минимален 

процент на 

годишната лихва 

 ГПР 

 Обща цена на 

кредита  

 Месечни вноски 

 Базови кредитни 

проценти (% p.a.) 

 Дата на влизане в 

сила 

 

 Процент на 

годишната лихва  

 Общо плащане 

 Амортизация 

 Годишен процент 

 ЕЛП 

 Номинален 

процент 

 Общо изплащане 

 Месечна вноска 

 ГЛП 

 Общо изплащане 

 Месечна вноска 
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 Канада Унгария Ирландия Малайзия 

 

Мексико Норвегия Обединеното 

кралство 

  Видове лихви 

 Минимална и 

максимална сума 

на заема  

 Валута 

 Видове лихви  на разходи (ГПР) 

 Плащане 

 Цена на 

застраховката 

живот 

 Цена на 

застраховка срещу 

безработица 

 Пазарна област 

 Продуктов пакет 

Сравнителни 

данни по 

разплащателн

и сметки 

 Месечна такса 

 Минимален баланс, 

при който отпада 

таксата 

 Максимален брой 

транзакции на месец 

(на място, в банката 

и на 

самообслужване) 

 Обработка на 

плащането на 

сметки (на място, в 

банката и на 

самообслужване) 

 Особености 

o Безплатни 

сертифицирани 

или 

персонализирани 

чекове  

o Безплатни заявки 

за теглене и 

банкови 

извлечения 

o Безплатно 

спиране на 

плащания 

o Пътнически 

чекове 

o Защита при 

овърдрафт 

o Връщане на 

чекове 

 Условия по 

лихви и 

кредитни карти 

(годишен лихвен 

процент, ЕГЛП, 

такси за 

кредитни карти, 

лимити при 

теглене и 

покупки)  

 Минимална сума 

за откриване 

 Такса за 

откриване на 

сметката 

 Интернет 

банкиране 

 Тримесечна такса 

 Такси за дебитни 

транзакции и 

транзакции през 

банкомат  

 Лихви при 

овърдрафт  

 Лихви (% според 

сумите.) 

 Задължителен 

първоначален 

депозит  

 Такса обслужване 

 Такса за спиране на 

плащане 

 

 Не е покрито  Обща цена за 

година 

 Год. разходи за 

издаване на 

банкова карта/и 

 Плащане на 

разходи за 

година  

 Пазарна област 

 Продуктов пакет 

и годишна цена  

 Балансов процент 

ЕГЛП 

 ЕГЛП при 

овърдрафт  
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 Канада Унгария Ирландия Малайзия 

 

Мексико Норвегия Обединеното 

кралство 

o Безплатен достъп 

до банкомати на 

други банки 

o Парични 

трансфери по 

имейл 

Сравнителни 

данни по 

спестовни 

сметки 

 Лихва (проценти и 

изчисления) 

 Такси за обслужване 

на място в банката, 

за банкомат, 

телефонно или 

интернет банкиране 

за всяко от 

следните: 

o Безплатни 

транзакции 

o Плащане на 

сметки 

o Тегления 

o Трансфери 

o Запитвания по 

баланса 

 Достъпност на 

сметката (банкомат, 

Интернет, телефон, 

на място в банката) 

 Особености 

o Дебитна карта 

o Директни 

плащания 

o Предварително 

одобрен дебит 

o Чекове 

 Условия по 

процента на 

лихвата 

(годишни 

лихвени 

проценти, ЕГЛП) 

 Минимален и 

максимален 

ЕГЛП 

 Минимална сума 

 Очаквана честота 

на спестяванията  

 Валута 

 ЕГЛП за 

промоционални 

оферти 

 Брутна лихва, 

натрупана за една 

година  

 

 Проценти (размер 

на депозит и 

съответстващите 

проценти) 

 Първоначален 

депозит  

 Такси за банкомат 

 Приемлива възраст 

 Не е покрито 

 

 Ефективен доход 

от депозита 

 Брой на 

безплатни 

тегления на 

година 

 Пазарна област 

 Продуктов пакет 

 ЕГЛП минимална/ 

Максимална 

инвестиция 

 Лихвени периоди 

 Изискване за заявка 

при теглене  

 

Елементи на 

дизайна 

Сортиране по заглавие 

на колоната. 

Сравняване един до 

друг на до пет 

продукта, висока 

интерактивност. 

Сортиране по 

заглавие на 

колоната. 

Сравняване един до 

друг на избрани 

продукти.  

Сортиране по заглавие 

на колоната. 

Сравняване един до 

друг на избрани 

продукти. Лесен за 

използване и изчистен 

дизайн . Линкове към 

Сравняване един до 

друг на до три 

продукта. 

Сортиране по заглавие 

на колоната.  

Сортиране по 

заглавие на 

колоната. 

Изскачащи 

дефиниции на 

заглавията на 

колоните. Бутон за 

Сортиране по заглавие 

на колоната. 

Изчистена визия и 

цветни графики. 

Линкове към сайтове 

на доставчици. 
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 Канада Унгария Ирландия Малайзия 

 

Мексико Норвегия Обединеното 

кралство 

сайтове на 

доставчици. 

„смяна” на 

доставчиците. 

Събиране на 

данни 

Наръчник за банков 

пакет и инструменти за 

избор на спестовна 

сметка. Въпросници в 

Excel изпратени на 

финансовите 

институции и данните 

от тях се въвеждат от 

служители на КАПФУ 

Автоматизиран процес 

за инструменти за 

избор на кредитна 

карта, финансовите 

институции 

актуализират директно. 

Автоматизирано. 

Финансовите 

институции качват 

данни директно на 

сайта. 

 

 

Събирана от 

финансовите 

институции чрез 

въпросници в Excel и 

ръчно въвеждани от 

служители на НПА. 

 

 

 

Автоматизирано. 

Лицензираните банки 

предоставят данните 

директно чрез пароли 

в системата за 

управление на 

съдържание на 

уебсайта.  

 

 

 

Ръчно събирани данни 

от Bank of Mexico, 

други регулаторни 

органи, уебсайтове на 

финансовите 

институции, или 

финансовите 

институции. 

Автоматизирано за 

банковите 

продукти. 

Финансовите 

институции вкарват 

данни директно. 

 

 

 

Събиране на 

информация от 

уебсайтове и директни 

обаждания към 

финансовите 

институции от 

доставчик – трета 

страна. 

 

 

 

Актуализация 

на данните 

Данните се 

актуализират веднъж 

годишно за банковия 

пакет и инструменти за 

избор на спестовна 

сметка. На тримесечие 

за инструмента за 

избор на кредитна 

карта. Подсещащи 

имейли изпращани до 

доставчиците. 

Отговорност на 

институциите 

непрекъснато да 

обновяват данните 

за модификациите 

на условията или 

таксите. 

Институциите трябва 

да подават данни до 

НПА пет дни преди 

влизането на 

промените в сила 

 

От банките се изисква 

да актуализират 

процентите, когато те 

се променят. 

Данните се 

актуализират веднъж 

месечно за 

инструмента за личен 

кредит и за 

изчисление на работна 

заплата. 

 

Банките 

актуализират 

информацията за 

цените в първия 

ден, в който 

промените се 

отразяват на 

потребителите. 

Докладваните 

проценти са само за 

нови клиенти 

 

Актуализиране 

непрекъснато при 

промяна в продуктите. 

Актуализациите 

излизат на всеки две 

седмици  

Линк www.fcac-

acfc.gc.ca/eng/resources/

toolCalculator/index-

eng.asp 

http://www.pszaf.hu/f

ogyasztoknak 

 

http://www.nca.ie/comp

are 

 

www.bankinginfo.com.

my/04_help_and_advic

e/0401_useful_tools/co

mparative_tables/compa

rative_table.php?intPref

LangID=1& 

http://www.condusef.go

b.mx/ 

 

www.finansportalen.

no/Forsiden 

 

https://www.moneyadvi

ceservice.org.uk/en/cate

gories/comparison-

tables 

 

 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/toolCalculator/index-eng.asp
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/toolCalculator/index-eng.asp
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/toolCalculator/index-eng.asp
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/toolCalculator/index-eng.asp
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak
http://www.nca.ie/compare
http://www.nca.ie/compare
http://www.bankinginfo.com.my/04_help_and_advice/0401_useful_tools/comparative_tables/comparative_table.php?intPrefLangID=1&
http://www.bankinginfo.com.my/04_help_and_advice/0401_useful_tools/comparative_tables/comparative_table.php?intPrefLangID=1&
http://www.bankinginfo.com.my/04_help_and_advice/0401_useful_tools/comparative_tables/comparative_table.php?intPrefLangID=1&
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