1. Общи характеристики
 Файловете са ASCII
 Файловете съдържат един тип записи. Всеки запис завършва с CR/LF
 За кирилица се използва кодова таблица Windows-1251
 Всички полета на записа завършват със символа „;”(точка запетая). Общия брой на
полетата (завършващи със символа „;”) трябва да отговаря на предвидения брой полета в
съответния формат. Символът „;” се записва дори и в случаите, когато съответното поле е
незадължително за попълване;
 Използвани са следните означения:
Означаване дължина на полета/подполета
Дължина

Значение

n

Максимум n знака

n!

Точно n знака

n*m

Максимум n реда всеки максимум по m знака

Означаване допустима съдържание
Дължина

Значение

n

Число от 0 до 9

a

Главни букви от A до Z

x

Всеки знак от допустимия набор знаци в БИСЕРА без знаците CR,
Символ ASCII 12, LF и }

c

Главни букви от A до Z и цифри от 0 до 9

k

Главни букви от А до Я и цифри от 0 до 9

d

Число от 0 до 9 и запетая (полета за суми)

h

Шестнадесетично число (цифри от 0 до 9 и главни латински
букви от A до F)

Означаване задължителност на поле
Статус

Значение

M

Задължително поле

O

Поле по избор

2. Контрол, подразбиращи се стойности и особености
 Файлът е предназначен за масово разкриване на клиентски номера, сметки и издаване
на дебитни карти за превод на работни заплати. Файлът се предоставя от работодател за
обработка в салоните на БАКБ. Работодателя трябва да има валиден клиентски номер и
разплащателна сметка в БАКБ.
 При некоректни данни съответния файл се отхвърля. Частична обработка не се допуска.
 При обработка на файл за масово разкриване на клиенти, сметки, карти се проверява
за наличие на съществуващ клиент с подаденото ЕГН. В случай, че не съществува се генерира
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нов клиентски номер. В случай, че клиент с такова ЕГН съществува, то неговия клиентски
номер се ползва за следващи обработки.
 Разкриват се нови сметки на клиентите (служителите). За разкриването на новите
сметки се събира такса от разплащателна сметка на работодателя, съгласно действащата
тарифа на БАКБ.
 В резултат на обработката на файл за разкриване на клиенти, сметки и дебитни карти
се генерира файл, аналогичен на входния, допълнен с информация за разкритите сметки, които
могат да се предоставят на работодателя, с цел следващи обработки за превод на работни
заплати.

3. Структура на файл за масово разкриване на клиенти, сметки и дебитни карти
Структура на файл за масово разкриване на клиенти, сметки и дебитни карти
Статус

Име на полето

Формат

Пояснения

M

ЕГН

10!n

Попълва се верен ЕГН

M

Име на клиент

35x

Попълва се име, презиме и фамилия

M

Месторождение

25x

Попълва се месторождение от ЛК

M

Номер на лична карта

9!n

Попълва се номера на ЛК

M

Дата на издаване на ЛК

8!n

Дата във формат ддммгггг

M

Издател на ЛК

20x

Поделение на МВР, издало картата

O

Пощенски код

4n

ПК на населеното място от адрес по ЛК

M

Населено място

25x

Населено място от адрес по ЛК

M

Адрес

35x

Адрес от ЛК без населено място

O

Мобилен телефон

13x

Задължително при издаване на карта. Започва с +359

O

e-mail адрес

35x

Адрес за изпращане на извлечение по сметка/карта

O

Име и фамилия на латиница

22c

Задължително при издаване на карта. Име и фамилия на латиница,
които се изписват на картата

M

SMS 0-да, 1-не

1!n

Задължително при издаване на карта. По подразбиране 0-да за SMS
известяване при плащане с карта

M = Mandatory O = Optional

4. БАКБ предоставя и xls-таблица за генериране на файл в посочения формат
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