История на „БОРИКА“ АД по години:
1994 г. – „БОРИКА“ е свързана с мрежата EPS-NET на EUROPAY International с цел
осигуряване на съвместимост с картите Europay/MasterCard.
1995 г. – На 15.03.1995 г. започва да функционира първия банкомат в системата
„БОРИКА“. Той е на Обединена Българска Банка (клон „Доверие).
Включване на първия външен банкомат към системата - на Българска Пощенска Банка.
На 27.07.1995 г. е пуснат в действие и първият ПОС терминал на „БОРИКА“.
1996 г. – На 23.01.1996 е извършена първата междубанкова транзакция с карта на БНБ и
карта на ОББ.
БОРИКА е включена към мрежата на EPS-NET на MasterCard.
1997 г. – Картовата система „БОРИКА“ е свързана към мрежата VISANET на VISA
International, което позволява всички банкомати и ПОС терминали да приемат карти с
логото на VISA.
Извършена е първата транзакция с карта Eurocard-MasterCard.
1998 г. – Разработен е програмен продукт за онлайн връзка между Интернет магазини и
авторизационната система на „БОРИКА“.
От 01.12.1998 г. картовата система „БОРИКА“ е съвместима с картовите продукти
American Express.
1999 г. – Стартира проект за техническо осигуряване на възможност за плащане на
сметки за битови, комуникационни услуги и други сметки на банкомат.
Успешно е извършена разработка на нови версии на софтуера на авторизационната
система, банкоматите и ПОС терминалите за безпроблемна работа с деноминирани
левове.
2001 г. - Телефонният оператор Мобика е свързан към БОРИКА за използване на
кредитни карти при телефонни разговори.
От банкоматите на БОРИКА могат да се плащат сметки за парно и ток в реално време.
2002 г. – броят на издадените от „БОРИКА“ банкови карти преминава границата от
1 500 000 бр.

От банкоматите на БОРИКА могат да се плащат сметки на МобилТел, да се зареждат
предплатени карти Prima и карти Mtel.Card за достъп до Интернет, да се извършва
регистрация за ePay.Voice и да се избира произволна сума при теглене на пари в брой.
На 01.10.2002 БОРИКА приключи сертификационните тестове с American Express за
осигуряване на плащания с карти AMEX от ПОС терминалите, свързани към картовата
система.
2003 г. - Издадените банкови карти от банките, обслужвани от БОРИКА, надхвърлят 2
милиона. От тях 94 % са национални дебитни карти, издавани от 27 банки, с които могат
да се теглят пари в брой от 980 банкомата и да се плащат стоки и услуги от 2900 ПОС
терминала.
От банкоматите, свързани към БОРИКА, могат да се плащат сметки на телефони към
БТК.
На 30.08.2003 БОРИКА приключва разработката на проекта на системата BALCARD.
2004 г. – Към 1 юни 2004 г. статистиката на БОРИКА показва, че за първи път броят на
издадените и обслужвани от БОРИКА карти, е надхвърлил 3 милиона. Броят на
инсталираните банкомати е 1418, от които 447 са в София, а броят на ПОС-терминалите
е 4648, като от тях 1658 са в София.
БОРИКА пуска в реална експлоатация новата система за финансово обслужване (backoffice).
2005 г. – Проведени са успешни тестове на ПОС терминал, свързан посредством GSM
технология. Работата на ПОС терминал през GSM мрежата ще позволява да се
извършват плащания с банкови карти и от обекти, където има некачествени или няма
изградени земни комуникационни линии.
На 14.05.2005 е проведено първото общо събрание на акционерите на „БОРИКА“ ЕАД. На
събранието бяха взети решения за изменение и допълнение на устава на БОРИКА,
избиране на Съвет на директорите, назначаване на одитор на дружеството за 2005 г. и
приемане на принципите на определяне на тарифната политика на дружеството.
Ейч Ви Би Банк Биохим е първата банка, сертифцирана от Visa International да акцептира
EMV карти.
2006 г. - На 26.01.2006 г. Българска народна банка (БНБ) със заповед на управителя на
БНБ издава лиценз на „БОРИКА“ АД за извършване на дейност на територията на
Република България като системен оператор на плажна система за обслужване на
плащания по операции с банкови карти на територията на страната.
Алианц България е първата банка, сертифицирана от Visa International да издава смарт
карти, базирани на EMV.
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Булбанк АД е първата банка, сертифицрана от Visa International да акцептира плащания с
карти през Интернет чрез БОРИКА, посредством схемата 3-D Secure/Verified by Visa.
2007 г. – „БОРИКА“ става член на Берлинската група, в която участват 16 страни и над 20
картови оператори.
2009 г. - БОРИКА и УниКредит Булбанк приключват окончателно проектите с Visa и
MasterCard за осигуряване на възможността картите Visa и MasterCard, издавани от
УниКредит Булбанк, да могат да се регистрират и да се използват в схемите 3-D Secure
на Visa и MasterCard Secure Code на MasterCard за извършване сигурни плащания през
Интернет
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