
 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА SWITCH 

1. От услугата могат да се ползват както директни, така и индиректни участници в 

платежна система БОРИКА (критериите за достъп са публикувани в секция ПС 

БОРИКА), които притежават собствени авторизационни  центрове за обслужване на 

трансакции в лева, свързани с карти, а именно: 

(1) Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност; 
(2) Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона 

за кредитните институции; 
(3) Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на Република 

България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции. 
(4) Платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани от БНБ  за 

предоставяне на платежни услуги с използване на платежни инструменти, свързани 
с карти; 

(5) Кредитни институции/банки, лицензирани в страни от Европейския съюз (ЕС) или 
страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) за предоставяне на 
платежни услуги с използване на платежни инструменти, свързани с карти, 
извършващи дейност на територията на Република България с уведомление за 
свободно предоставяне на услуги, съгласно взаимното признаване на единния 
европейски паспорт; 

(6) Платежни институции, дружества за електронни пари или други доставчици на 
платежни услуги от страна от ЕС или страна от ЕИП, лицензирани за предоставяне 
на платежни услуги с използване на  платежни инструменти, свързани с карти, 
извършващи дейност на територията на Република България директно, чрез клон 
или представител.  

 
2. Необходимо е Клиента: 

1) Да предостави BIC и IBAN на платежната сметка, чийто титуляр е, за уреждане на 
финансови задължения/вземания, произтичащи от платежните операции, 
извършени на терминални устройства АТМ и ПОС и/или с издаваните платежни 
карти, обслужвани от Клиента, с карти или на терминали, обслужвани от доставчици 
на платежни услуги, опериращи през БОРИКА на територията на страната. 

2) Да подпише NDA, Рамков договор за картови услуги, Споразумение с банката, 
осигуряваща сетълмент (за индиректни участници в БОРИКА). 
 

3. При заявен интерес от страна на Клиент, БОРИКА АД предоставя Оферта за 
„Изграждане и поддържане на интерфейсна връзка“ (Host-To-Host), която съдържа 
обхвата, техническите изисквания и спецификации, етапите и сроковете за реализация 
на проекта, както и цени за услугите в съответствие с действащата Тарифа. 


