
Указания за регистрация на банкова карта  

в приложението B-Trust Mobile 

 

GUIDELINES for card registration in 

B-Trust Mobile app 

 

Регистрация/Registration 

 

1. Молим първоначално да свалите приложението B-Trust Mobile в зависимост от 

операционната система на Вашето мобилно устройство и следвайте инструкциите 

за създаване на парола за достъп до приложението. Линк към приложението: 

https://mqes.page.link/ACS. От меню „Настройки“ можете да заложите вход в 

приложението и потвърждаване на платежни операции с банкова карта чрез 

биометрия, интегрирана във Вашето мобилно устройство. 

 

Please first download B-Trust Mobile app depending on the operational system of your 

mobile devise and follow the instructions to create password for access to the app. Link 

to the app: https://mqes.page.link/ACS. From menu Settings you may set log in the app 

and confirmation of card transaction by the biometrics on your mobile device.  

 

 

https://mqes.page.link/ACS
https://mqes.page.link/ACSл


 

 

2. След като сте създали свой акаунт в приложението, трябва да посетите 3D 

клиентската страница на БАКБ: https://3ds.borica.bg/BACB. Молим да въведете 

номер на банковата карта, която желаете да регистрирате в приложението B-Trust 

Mobile, както е показано на екрана: 

 

After you have created account in the application, please visit BACB 3D Customer profile 

page https://3ds.borica.bg/BACB. Please, enter the number of the card you would like to 

register for B-Trust Mobile app, as it is shown on the screen: 

 

 

https://3ds.borica.bg/BACB
https://3ds.borica.bg/BACB


3. От падащото меню за избор на метод молим изберете B-Trust/B-Token: 

 

From the drop menu please select method B-Trust/B-Token: 

 

 

4. След натискане на бутон „Продължи“ се зарежда следващ екран с QR код: 

 

After clicking the "Continue" button, the next screen with QR code is loaded: 

 

 

 

 



 Чрез приложението B-Trust Mobile молим да сканирате QR кода / Using the application B-

Trust Mobile please, scan the QR code: 

 

 

 

 След сканиране на QR кода, чрез приложението B-Trust mobile, ще получите код 

чрез SMS, изпратен на Вашето мобилно устройство, който трябва да въведете в 

посоченото поле на приложението B-Trust mobile / After scanning the QR code you will 

receive a code with SMS delivered to your mobile device. Please enter the code in the 

respective field in B-Trust mobile application: 

 



   

 

 След въвеждане на кода от получения SMS в приложението, се зарежда екран с 

неактивен B-Token / After you have entered the code from the SMS, the following screen 

is uploaded where B-Token is inactive: 

 



 Молим натиснете бутон „КОД“ - приложението ще генерира авторизационен код / 

Please click on “CODE“ button – the app will generate authorisation code  

 

 

5. Молим да въведете този авторизационен код в полето под QR на 3D клиентската 

страница 

 

Please enter the authorisation code in the field bellow the QR code in the 3D Customer 

profile page 

 



6. Натиснете „Продължи“/“Continue“, за да завършите регистрацията на B-Token. В 

резултат на това статусът на B-Token се променя от „Неактивно“ на 

“Активно”/”Active” 

 

Click "Continue" to complete the B-Token registration. As a result, the status of the B-

Token changes from "Inactive" to "Active". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автентикация на картови операции  

Authentication of card operations 
1. Вие извършвате плащане на страницата на 3DS търговец, след което сте 

пренасочен към автентикационната страница на ACS: 

You initiate card transaction online and in case 3D verification is required, you will be 

redirected to the authentication page: 

 

2. При зареждане на страницата Вие ще получите PUSH нотификация за чакащо 

плащане / When the authentication page is uploaded, you will receive push 

notification for pending transaction: 

 



3. Отворете нотификацията и влезте в приложението със създадената от Вас 

парола или чрез биометрията на Вашето мобилно устройство. Методът за вход 

в приложението е и метод за потвърждаване на плащания. / Please follow the 

notification and login the app by your password or by the biometrics on your mobile 

device. The method for login is the method for confirmation of the transactions. 

 

4. На основният екран са визуализирани всички чакащи заявки за потвърждение / 

On the home screen are listed all pending transactions that require your confrimation 

 

 

 

5. Потвърждението на трансакцията се извършва или с биометрия, или с парола в 

зависимост от настроения метод в приложението. БАКБ препоръчва използване 

на биометрията от Вашето мобилно устройство като метод с по-високо ниво на 

сигурност, надеждност и по-лесна употреба. Активирането на биометрични 

данни за вход и потвърждение става чрез меню Настройки в приложението. 

The confirmation of the transaction is performed either with biometrics or with a 

password depending on the method set in the application. BACB recommends the use 

of biometrics on your device as a method with a higher level of security, reliability and 

ease of use. Activation of biometrics for login and confirmation is done through the 

Settings menu in the application. 



 

 

 



  

 

6. В меню „История“ може да се проверят всички извършени операции 

 

From menu “History” Client could check all confirmed online card operations. 

 

 


