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ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

1. Предназначение и задължително приложение на документа
Настоящото указание е предназначено и задължително за прилагане от доставчиците на
платежни услуги (ДПУ) по чл. 3 ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните
системи (ЗПУПС), лицензирани от БНБ и клонове на чуждестранни банки и на други ДПУ,
извършващи дейност на територията на страната и издаващи платежни карти по смисъла
на чл. 25, ал. 1 и предплатени карти по смисъла на чл. 34а, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ от
2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на
платежни инструменти (Наредба № 3 на БНБ).
2. Основание за разработване и издаване на документа
Настоящото указание е разработено и се издава на основание чл. 25, ал. 6 и § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.
3. Обхват
Настоящото указание определя минималните изисквания за номериране, дизайн,
физически и технически характеристики на платежните и предплатени карти, изготвени на
базата на физическа карта, позволяващи изпълнението на платежни операции на
терминални устройства, наричани по-нататък за краткост в указанието „карти“.
4. Влизане в сила
Указанието влиза в сила от 25 януари 2017 г. и отменя Указание 03 - 25013 на БНБ от
2013 г. „Номериране, дизайн, физически и технически спецификации на платежните
карти”.

ГЛАВА ВТОРА
Номериране на картите

5. Идентификационен номер и схема на номериране
Идентификационният номер на картата следва еднозначно да идентифицира картата и да
съдържа информация най-малко за платежната картова схема, ДПУ издател на картата,
картовия продукт, оправомощения ползвател на платежни услуги и контролно число.
Схемата на номериране на картите следва да отговаря на изискванията на платежната
картова схема, в рамките на която е издадена съответната карта.
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ГЛАВА ТРЕТА
Дизайн на картите
6. Характеристики на дизайна на картите
Издателят може да избере цвета и дизайна на лицевата и обратната страна на картата.
6.1. Идентификация на издателя
Идентификацията на издателя на карти се извършва чрез изписването на неговото
наименование и/или търговска марка/лого, които може да бъдат разположени, както е
показано на фиг. 1а .
При разработването на дизайна на картата в областта, която се използва при карти с
носител на информацията интегрална схема (чип) , означена във фиг. 1а (8) с щрих, не трябва
да се разполагат основни елементи от наименованието и/или търговската марка/логото на
издателя, както и други реквизити от т. 6.
6.2. Идентификация на платежната картова схема
Издателят поставя върху лицевата или обратната страна на картaта, наименование, израз,
знак, символ — или съчетание от тях, които идентифицират платежната марка в рамките
на платежната картова схема, по която се извършват платежни операции с картата.
Идентификацията на платежната картова схема може да бъде разположена както е
показано на фиг. 1а и фиг. 1б.
При съвместяване на две или повече платежни марки върху една карта, издателят
обозначава съответните платежни марки и съответните приложения по начина, предвиден
в предходното изречение.
6.3. Идентификация на категорията карта
Издателят обозначава категорията на картата, като поставя върху лицевата или обратната
страна на картата, наименованието, на български или английски език, съответстващо на
категорията карта - дебитна, предплатена, кредитна или корпоративна. Идентификацията
на категорията карта може да бъде разположена както е показано на фиг. 1а.
6.4. Идентификационен номер на картата, име на оправомощения ползвател и
срок на валидност на картата
Идентификационният номер на картата, името на оправомощения ползвател, при
поименни карти, и срокът на валидност на картата се записват върху лицевата й страна.
6.5. Панел за полагане на подпис от оправомощения ползвател
Панелът за полагане на подпис от оправомощения ползвател се разполага на обратната
страна на картата.
6.6. Код за идентификация на картата
Наличието и структурата на кода за идентификация на картата се определят от правилата
на съответната платежна картова схема, в рамките на която се издава картата.
Кодът за идентификация на картата се поставя на лицевата или обратна страна на картата,
като може да бъде статичен или динамичен. Възможност за позиционирането му е
показана на фиг. 1б
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6.7. Информация за контакт с издателя
Върху картата се изписва информация за контакт с издателя, включваща неговото
наименование, адрес и телефон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Физически и технически характеристики на картите
7. Изисквания към физическите и техническите характеристики на карти с
магнитна ивица (магнитна лента) и/или интегрална схема (чип)
Физическите и техническите характеристики на картата отговарят на изискванията на
платежната картова схема, в рамките на която е издадена картата, съобразени със
съответните стандарти, разработени от международни и европейски органи по
стандартизация.
Фигура 1 Примерен образец на лицева и обратна страна на карта
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