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Въвеждането на незабавни плащания (instant payments) в рамките на 
европейското икономическо пространство е инициатива на Европейската централна банка. 
Тя цели изпълнение на паневропейски преводи в рамките на секунди 24/7/365.

Реализацията й ще подобри паричния поток и ще оптимизира използването на парични 
средства на всички нива – индивидуален клиент, бизнес, администрация. Ще се стимулира 
използването на е-търговия, е-фактура, е-сметка.

БОРИКА планира консултации с БНБ и АББ относно въвеждането на незабавни плащания 
в български лева и разработката на национален стандарт, който да дефинира 
платежния инструмент.

Регулирани 
услуги



БИСЕРА6
БИСЕРА6 е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за 
изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента. Правилата за работа 
на системата са разработени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и 
платежните системи. Агент по сетълмента е БНБ.

БИСЕРА6 приема за изпълнение нареждания за превод с използване на кредитен превод, директен 
дебит, кредитен превод по бюджетно платежно нареждане и наличен паричен превод.

Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод се изпълнява в системата 
за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ три пъти на ден. 
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РЕГУЛИРАНИ КАРТОВИ УСЛУГИ
БОРИКА е платежна система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, 
свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в системата за брутен 
сетълмент в реално време RINGS. Чрез нея  се изпълнява сетълмент на междубанкови плащания с 
платежни карти на територията на страната.

БОРИКА приема трансакционни файлове за сетълмент 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
Сетълментът на приетите от БОРИКА трансакционни файлове се изпълнява посредством RINGS 
два пъти на ден в работни дни. Информацията за резултата от сетълмент се изпраща към 
банките-получатели само при успешно приключил сетълмент в БНБ.

Правилата за работа на системата са разработени в съответствие с изискванията на Закона 
за платежните услуги и платежните системи. Агент по сетълмента за БОРИКА е БНБ.

БИСЕРА7-EUR 
БИСЕРА7-EUR е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро, базирана на 
правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и осигуряваща 
финалност на сетълмента в TARGET2.

Обработва местни и презгранични нареждания за превод в евро от/към банки и клонове на банки, 
извършващи дейност на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на 
стойност под 50 000 евро за нареждания за превод между участниците в системата и без 
ограничение на сумата за нареждания за превод, изпълнявани чрез взаимни връзки с други SEPA 
съвместими клирингови къщи. БИСЕРА7-EUR приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 
7 дни в седмицата.

Сетълментът на плащанията в БИСЕРА7-EUR се извършва в Трансевропейската автоматизирана 
система за сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 в деня на вальора. Агент по 
сетълмента е съответната централна банка по сетълмента.

ОНЛАЙН ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ

БОРИКА като оператор на платежна система за платежни операции, свързани 
с карти, осигурява превключване (switch) на междубанковите разплащания с 
платежни карти в страната. За тази цел са изградени и се поддържат онлайн 
интерфейсни връзки от тип host-to-host с банки и платежни институции със 
самостоятелни авторизационни центрове. 

Обработка на услугата Switch включва:

Регистриранe и пренасочване на трансакцията.

Генериране и предаване на изходен запис за резултата от трансакцията.

Връзката на авторизационната система БОРИКА с други системи се изгражда след 
договаряне на параметрите на връзката, която ще бъде реализирана.

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ

СЕБРА е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея 
бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително 
зададени лимити. Участващите в СЕБРА бюджетни предприятия са включени в 
системата на Единната сметка на Министерство на финансите. 

Участници в СЕБРА са Българска народна банка, Министерство на финансите, 
обслужващи организации, първостепенни и оторизирани второстепенни бюджетни 
предприятия. 

СЕБРА приема заявки за плащане от обслужващите организации 24 часа в 
денонощието всеки работен ден.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТИЖИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
БИСЕРА7-EUR  БОРИКА ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА С ДРУГИ SEPA 
СЪВМЕСТИМИ КЛИРИНГОВИ КЪЩИ ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ.


