
 

 
 

 

  ПРИЕМАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

 

 

Програмата на Националната картова и платежна схема 

Bcard за издаване на карти в ограничена мрежа дава 

възможност на всички Доставчици на услуги да станат 

издатели на карти Bcard и съвместно с търговци да 

разработват и предлагат продукти  с различни механизми за 

директно финансиране: 

 

зареждане на електронен ваучер за храна   

лоялни програми с преференции и отстъпки  

предплатени карти за подаръци 

карти за гориво и обслужване с отложено плащане,  

 

които да се приемат на цялата ПОС терминална мрежа в 

страната, носеща логото Борика и/или Bcard.  

От друга страна е потребителя - притежател на карта в 

ограничена мрежа, който плаща бързо и лесно, както с 

познатите му вече платежни карти. 

Bcard картите в ограничена мрежа, издавани от   Доставчици 

на услуги, се приемат в търговските обекти на 

съществуващите ПОС терминални устройства и 

инфраструктура. Трансакциите се обслужват от търговеца по 

същия начин, както тези, извършени с платежните карти, 

издавани от Доставчици на платежни услуги.  

Всеки търговец, който има сключен договор със 

сертифициран издател на Bcard карти в ограничена мрежа 

уведомява обслужващата го банка, собственик на ПОС 

терминалното устройство. 

Графичното оформление и дизайн на Bcard картите в   

ограничена мрежа имат своите отличителни характеристики.  

Логото Bcard е на лицето или на гърба на картата с 

придружаващ текст „Ограничена мрежа“. 

 

 

НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 

НА ПАЗАРА 

 

Картови продукти за 

ограничено 

ползване в 

ограничена мрежа 

на приемане - 

издавани от 

доставчици на 

услуги в различни 

сектори на 

икономиката и 

предназначени за 

масовия потребител. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

1. Номер на карта – може да бъде релефен (ембосиран) или гладък.  

2. Картодържател – име на лицето, което е оторизирано да използва 

картата или идентификационен номер (картата може да е 

неперсонализирана). На втори ред може да е позиционирано име на 

фирма, име на търговец, програма, др. 

3. Валидност на картата – форматът е: месец/година 

4. Лого на Издател - позиционира се на лицевата страна на картата в горен 

десен или горен ляв ъгъл. 

5. “ВАЛИДНА САМО В БЪЛГАРИЯ“ – надпис позициониран на обратната 

страна на картата в горен ляв ъгъл, обозначаващ територията на използване 

на картата.   

6. Поле за подпис – място за полагане на подпис на картодържателя. Не е 

задължително полагането на подпис. 

7. Код за защита на картата – 3 цифрен код отпечатан в края на полето за 

подпис. 

8. Магнитна лента – технология на картите в ограничена мрежа (допуска 

се и издаване на картите с ЧИП технология) 

9. Лого Bcard „Ограничена мрежа“ - 

позиционира се на обратната или на 

лицевата страна на картата в долен 

десен ъгъл. Разновидности на логото:  

 

              

 

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ? 

 

1. Клиент извършва плащане на ПОС устройство с карта в ограничена 

мрежа. 

2. Търговецът изпраща сумата за авторизиране. 

3. Издателят на карти в ограничена мрежа одобрява плащането и 

задължава картата на клиента. 

4. Търговецът приключва плащането и трансакцията се изпраща за 

обработване. 

5. В края на деня, във финалния отчет на ПОС устройството се 

визуализира общия брой и сума на трансакции, извършени с карти в 

ограничена мрежа на издателя, и задължението му към търговеца. 

6. Издателят на карти в ограничена мрежа се разплаща с търговеца по 

начин и срокове, уговорени в договора помежду им.    

 

С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ПЛАТЕЖНИТЕ КАРТИ? 

 

 Използват се само за извършване на плащане на ограничени по вид стоки и услуги на ограничен брой 

ПОС терминални устройства с логото Bcard, дефинирани от издателя на картата.  

 Не се използват за теглене на пари в брой на АТМ и ПОС терминални устройства. 

 Сетълментът на трансакциите е вътрешен за участниците в платежния процес – издател и търговец, и не 

се извършва в БНБ чрез RINGS. 

 Трансакциите, извършени с карти в ограничена мрежа, се разграничават от останалите платежни 

трансакции в отчета на ПОС терминалното устройство, генериран при приключване на финансовия 

период.  

Bcard е бранд на българската Национална картова и платежна схема, която функционира като 

част от БОРИКА АД и в нейното управление участие вземат всички доставчици на платежни 

услуги, лицензирани от БНБ. Основна мисия на българската картова и платежна схема е 

създаването на условия и правила за оперативна съвместимост на системите и процесите, 

свързани с електронните разплащания в страната и създаване на нови продукти и услуги, 

осигуряващи евтини, адекватни и удобни решения за различни сектори на икономиката и 

бизнеса.                                                                                                                      


