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01 КАКВО Е OPEN BANKING 
Open banking дава възможност на притежателите на платежни сметки (IBAN) да имат 
достъп до информацията за тях и да я споделят с всеки доставчик на услуги и продукти. 
Това осигурява възможност на потребителите да се предлагат и доставят по-добри, 
индивидуализирани услуги.

Open banking трансформира всяка IBAN сметка в универсален дигитален платежен 
инструмент.

С промените в законодателната рамка в Европа, настъпили с приемането на Втората 
платежна директива (PSD 2) и съпътстващите я нормативни актове, възникнаха нови 
услуги, предоставяни от специално лицензирани за това дружества (Third Party Providers 
- TTP ). Те имат права да ползват информацията за разплащанията на даден клиент с 
негово съгласие като я предоставят агрегирано на него или на  посочени от него трети 
лица (счетоводни компании, лоялти компании, компании за оценка на кредитен риск и 
др.) 

С имплементирането на Оpen banking богатството от информация, съдържащо се в 
данните по платежните сметки, вече не е заключено в обслужващите банки. Достъпът 
до тази информация, обаче, остава изцяло под контрола на титуляра на сметката. 

След като чрез Open banking платежните сметки станаха универсален платежен 
инструмент, се появиха и нов тип плащания - сметка към сметка. Тези плащания се 
реализират от специално лицензираните  за целта дружества TPP. Същевременно 1

значително се повиши нивото на сигурност на електронните плащания (от мобилен 
телефон или в интернет), благодарение на въведените процеси за задълбочено 
удостоверяване на идентичността и липсата на обмен на чувствителни данни, свързан с 
картовите разплащания. 

Ползи за клиентите от решенията, предоставяни от лицензираните 
доставчици TPP

Управление на собствените данни по платежните сметки за извличане на максимална 
полза (доходност) от тях.
Улеснения и скорост на обслужването.
Обогатяване на личните  данни.
Достъпност на платежните сметки 24/7.
Достъп до отстъпки, стимули и др. индивиуализирани продукти.

 Лицензите на TPP са за Доставчик на информация по сметка (AISP) и иницииране на 1

плащане (PISP).
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02 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА В ЕС И БЪЛГАРИЯ 
Законодателната рамка, върху която се базира Open banking и дейността на специално 
лицензираните дружества TPP са:

 Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 
2015/2366;

 Технически изисквания - Регулаторни технически стандарти във връзка с PSD 2 
Commission Delegated Regulation (EU) No 2018/389, 27.11. 2017;

 Закон за платежните услуги и платежните системи; 
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03 ПРОДУКТИ И СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Счетоводство

Счетоводството е сфера, в която има множество 
процеси, базирани на анализ на данни и 
информация , съдържаща се в различна 
документация. Open Banking дава широки 
възможности за оптимизация на дейността на 
счетоводните отдели на търговските дружества, 
фирмите за счетоводен софтуер, счетоводни 
къщи, онлайн търговци и мн. др.
Open Banking помага като:
осигурява автоматичен достъп до информацията 
по банковите сметки, оптимизира процесите, 
намаляват се разходите и става възможно 
въвеждането и развитието на изкуствен интелект в 
дейността.

Оценка на риска

В редица сфери на икономика оценката на риска е 
неотменна част от дейността.  Банките, 
н е б а н к о в и т е фи н а н с о в и и н с т и т у ц и и , 
застрахователните компании, компаниите за 
стоково кредитиране, телекомуникационните 
компании, наемодателите и лизингодателите, 
колекторските дружества, управляващите лични 
финанси компании и одиторските компании 
базират ежедневно свои решения на оценка на 
риска. 
Open Banking помага като:
осигурява автоматичен достъп до информацията 
по банковите сметки, което дава възможност за 
анализ на данни с цел очертаване на 
потребителски профили и предоставяне на по-
индивидуализирани продукти . Оптимизира 
процесите и намаляват се разходите.

Програми за лоялност

С е р и о з е н с е г м е н т о т м а р к е т и н г а е 
разработването и прилагането на различни 
програми за лоялни клиенти. Целта е да заздравят 
връзката с потребителите си. Търговски дружества,  
маркетингови агенции, дизайнери на програми за 
лоялност  и компании за управление на програми 
за лоялност могат да се доверят на Open Banking 
за да направят дейността си по-ефективна.
Open Banking помага като:
осигурява автоматичен достъп до информацията 
по банковите сметки, дава възможност за анализ 
на данните в тях и създаване на потребителски 
профили и идентифициране на възможности за 
предлагане на  продукти според интересите на 
клиенти индивидуализирани бонуси.

Удостоверяване
 на платежна сметка

Небанковите кредитни институции, одиторските 
компании, социалните служби и данъчните 
органи удостоверяват платежните сметки на 
клиентите си. 
Open Banking помага като: 
оптимизира процесите и се намалява 
операционния риск, създава удобство за 
потребителя.

Системи за мотивация на 
служителите

Служителите са основният актив за всяка 
организация, която се стреми към развитие. А, за 
да се мотивират те да бъдат отдадени на 
работата си, обикновено се прилагат различни 
схеми за мотивация . Твърде често те 
представляват ваучери за покупки с определена 
стойност. Системите се разработват от HR 
отделите на компаниите, от специализирани HR 
компании и от компании за управление на 
прогрми за лоялност. сметки на клиентите си. 
Open Banking помага като: 
осигурява автоматичен достъп до информацията 
по банковите сметки, верифицира покупките и 
на това се базират предоставените отстъпки.

Покриване на 
командировъчни разходи

Всяко търговско дружество командирова свои 
служители за изпълнение на определени 
дейности. Осчетоводяването на разходите за 
командировки е отнемащ време процес . 
Счетоводителите, счетоводните къщи, HR 
отделите са тези, които търсят оптимизация. 
Open Banking помага като: 
верифицира разходите.
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3.1. Доставка на информация по сметка



IRIS SOLUTIONS е първото TPP на Балканите с лиценз за операции в ЕС за PISP и AISP. 
Данните от API, до които има достъп IRIS SOLUTIONS, превръщат банковите сметки в 
ценен източник на информация.  

IRIS SOLUTIONS е доставчик на Open banking за банки, небанкови институции, 
търговски дружества  и др. 

IRIS SOLUTION предлага решения за вашия бизнес, които ще му дадат нови 
възможности за развитие и по-голяма ефективност.

IRIS SOLUTIONS предлага свързаност - един доставчик за достъп до всички банки. 

 

Електронни плащания

Електронните разплащания са част от 
ежедневието на съвремения човек. Те 

завземат все по-голям дял както в традиционната 
търговия, така и в онлайн търговията, На тях 
разчитат както търговците, така и потребителите.
Open Banking помага като:
намаляват се разходите, а гарантираната сигурност 
е допълнителна мотивация за покупка и 
извършване на  плащането.

Регулярни плащания

Периодичните плащания са бреме, с което 
се сблъскваме редовно -  месечни 
плащания по кредити, застраховки, лизинги, 
комунални услуги, наеми, образование и т.н. 
Доставчиците на този вид услуги могат да 
се възползват от open banking, за да бъдат 
по-успешни.
Open Banking помага като:
повишава събираемостта,  повишава 
сигурността, гарантира удобство и намалява 
разходите.

Top-up плащания/ 
мобилни портфейли

В последно време мобилните 
портфейли са хит. Безконтактни плащания през 
мобилен телефон чрез мобилни приложения или 
интернет банкиране са удобни , бързи и 
предпочитани особено в кризисни ситуации и 
епидемична обстановка. От тях се възползват 
банки и небанкови институции, но печеливши са 
потребителите.
Top-up плащанията позволяват на потребителя 
лесно и удобно да прехвърля средства между 
сметките си в различни платежни институции/ 
банки. 
Open Banking помага като:
повишав а си г у рнос т т а , у добс т во то и 
ефективността.

04 ЗАЩО IIRIS SOLUTIONS?
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3.2. Иницииране на плащане
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