Платежна система

БИСЕРА6

Описание правна рамка роля на БОРИКА
БИСЕРА6 е платежна
система за клиентски
преводи под 100 хиляди лева.
Системата е отворена 24
часа в денонощието, седем
дни в седмицата за приемане
на нареждания за плащане от
банки и други лицензирани
доставчици на платежни
услуги, извършващи дейност
на територията
на страната.

БИСЕРА6 е под надзора на
Българската народна банка.

БОРИКА АД е вписана в
Регистъра на БНБ за
лицензираните оператори
на платежни системи в
страната, съгласно чл. 139
от Закона за платежните
услуги и платежните
системи, и в качеството
си на системен оператор
управлява, администрира,
поддържа и развива платежна
система БИСЕРА6.

БОРИКА АД е собственик
на БИСЕРА6 и определя
правилата за работа на
системата, както и
условията за участие и
достъп при спазване на
действащата регулаторна
рамка.
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Участие и достъп до платежната система
видове участници критерии прекратяване
За да отговарят на критериите за участие и достъп в БИСЕРА6, участниците в системата могат да
са както местни доставчици на платежни услуги, така и доставчици на платежни услуги или техни
клонове от държава от Европейската икономическа зона, които отговарят на регулаторните,
функционалните и техническите изисквания на платежната система.

Участници могат да бъдат
a. Българска Народна Банка (БНБ);
b. Централна банка на държава членка на ЕС;
c. Банка, получила лиценз от БНБ за извършване
на банкова дейност;
d. Клон на банка от трета държава, получил
лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона
за кредитните институции;
e. 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.
Участниците следва да:
a. Притежават банков идентификационен код
(BIC), предоставен от SWIFT;

ДПУ с право на достъп до БИСЕРА6
могат да бъдат
a. Лицата по т.1, т. b-е;
b. Платежни институции и дружества за
електронни пари, лицензирани от БНБ да
предоставят платежни услуги в страната;
c. Платежни институции, дружества за
електронни пари или други доставчици на
платежни услуги от страна от ЕИЗ, лицензирани
за предоставяне на платежни услуги,
извършващи дейност на територията
на Република България директно,
чрез клон или представител;
d. Кредитни институции/банки, лицензирани в
страни от ЕИЗ за предоставяне на платежни
услуги, извършващи дейност на територията
на Република България.

b. Придобият БАЕ (бизнес адресируема единица)
код от БНБ по нейните правила в Наредба № 13;

ДПУ с право на достъп могат да имат подчинен
или автономен достъп до платежната
инфраструктура на БИСЕРА6 и следва да:

c. Имат разкрита от БНБ сметка за
сетълмент в Платежен модул RINGS;

а. Притежават банков идентификационен код
(BIC), предоставен от SWIFT;

d. Притежават партида в специалната сметка на
БОРИКА АД за целите на сетълмента на
незабавните и пакетните плащания;

b. Придобият БАЕ (бизнес адресируема единица)
код от БНБ по нейните правила;

e. Разполагат с необходимата информационнотехнологична и комуникационна инфраструктура
за работа с БИСЕРА6 съгласно интерфейсните й
спецификации;
f. Сключат рамков договор с БОРИКА АД за
участие в БИСЕРА6;

c. Отговарят на функционалните и техническите
изисквания на платежната система;
d. Имат тристранно споразумение с участник и
БОРИКА АД за осъществяване на сетълмента
на обработваните нареждания за превод чрез
БИСЕРА6 и обмен на друга платежна
информация;

g. Проведат сертификационни
тестове с БИСЕРА6.
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Обхват на услугите
Платежните услуги на БИСЕРА6 са насочени не само към банковия сектор, но и към публичния
и частния сектор и имат за цел да осигурят платежната среда в страната, давайки
възможност на гражданите и бизнеса да нареждат и получават плащания в лева.

Незабавни плащания
Изпълняват се съгласно
правилата на „Програмата за
незабавни плащания чрез сметка“
(Blink) на Националната картова и
платежна схема. Услугата е
достъпна през всички
календарни дни на годината, като
максималното време за
обработка в БИСЕРА6 е в рамките
на 10 секунди от постъпването
на кредитния превод до
потвърждението за успешен
сетълмент на плащането;

Пакетни плащания
Изпълнението им се базира
на стандарта ISO 20022 XML.
Времето за обработка на
пакетните плащания в БИСЕРА6
е в рамките на 20 минути за 10
000 нареждания за превод от
момента на получаването
им в системата;

Бюджетни плащания
Включват платежни нареждания
за превод от или към сметки на
разпоредители с бюджетни
средства или сметки на
администратори на публични
вземания и бюджетно платежно
нареждане, инициирано през СЕБРА.
За пренасяне на информацията
от платежното нареждане се
използва SWIFT FIN стандарт
на съобщенията.

БИСЕРА6 обслужва плащанията на участващите в СЕБРА (Система за Електронни
Бюджетни Разплащания) бюджетни организации, включени в системата на
Единната сметка на Министерството на финансите.

БИСЕРА6 приема за изпълнение нареждания за превод
с използване на следните платежни инструменти

1

2

3

Платежно нареждане за
кредитен превод

Платежно нареждане за
директен дебит

Платежно нареждане/вносна
бележка за плащане от/към
бюджета
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Сетълмент на плащанията в БИСЕРА6
Сетълмент по предплатен модел
Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод
по незабавни и пакетни плащания се изпълнява чрез
предварително прехвърляне на средства от участниците
по партиди в специалната сметка на БОРИКА АД,
открита в платежния модул на RINGS.
Участниците дефинират целева наличност и лимити по
собствените им партиди, на база на които БОРИКА АД внася
или тегли средства срещу сетълмент сметките им в RINGS.
Сетълментът на незабавните плащания се извършва
през всички календарни дни на годината, като трансакциите
се обработват индивидуално, в реално време.
Сетълментът на пакетните плащания се извършва
в работните дни на RINGS, като след 20:00 ч. и в почивни дни
БИСЕРА6 приема плащанията с дата следващ работен ден.
Сетълментът на плащанията се изпълнява в БИСЕРА6 при
наличие на осигурена наличност от страна участниците по
партидите им, водени от БОРИКА АД.
В рамките на системния ден има пет заявки за
ликвидност съгласно графика на системата.

Нетен сетълмент
Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод
по бюджетни плащания се изпълнява в системата за брутен
сетълмент в реално време RINGS на БНБ.
Обменът на информация между БИСЕРА6 и RINGS се
извършва чрез съобщения в SWIFT MT формат.
Заявките за сетълмент се съставят в резултат на
многостранно нетиране на взаимните задължения
на участниците.
Заявката за сетълмент се изпълнява в RINGS при наличие на
достатъчно разполагаема наличност по сетълмент сметките
на участниците в системата.
Приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод, включени в заявка
за сетълмент, са неотменими след нейното успешно
изпълнение в RINGS.
В рамките на системния ден има три заявки за
сетълмент съгласно графика на системата.
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График за работа на системата
Системен ден Д за незабавни плащания
Системен ден Д за пакетни плащания

Период 1
за ден Д

СЕБРА

Цикъл 1
за ден Д
Период 2
за ден Д
Цикъл 2
за ден Д
Период 3
за ден Д
Цикъл 3
за ден Д
Период 4
за ден Д
Цикъл 1
за ден Д+1
Период 5
за ден Д
Период 1
за ден Д+1

16:00
15:45

20:00
17:15

00:30
00:00

10:00
08:15

09:45

10:15

13:30
13:15

16:00
13:45

15:45

16:15

17:00

20:00

00:00

Системен ден Д за бюджетни плащания
Получаване, валидиране и приемане
на незабавни и пакетни преводи

Реконсилация на незабавни
и пакетни преводи

Резултати от сетълмент
на бюджетни преводи

Cut-off на системния ден
за незабавни преводи

Получаване, валидиране и приемане
на бюджетни преводи

Сетълмент на преводи
през СЕБРА

Cut-off на системния ден
за пакетни преводи

Подготовка за сетълмент
на бюджетни преводи

Резултати от сетълмент
на преводи през СЕБРА

Осигуряване на ликвидност за
незабавни и пакетни превод

Сетълмент на
бюджетни преводи
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Цени и ценова политика принципи

Предлаганите от БИСЕРА6 услуги се
осигуряват въз основа на сключен
Рамков договор
с всеки участник и срещу заплащане,
съгласно действащата Тарифа за
доставчици на
платежни услуги на БОРИКА АД.

На участниците и ДПУ с автономен
достъп се начисляват месечни такси
за участие в платежната система,
както и такси за количеството
обработени чрез системата
трансакции за съответния месец.

Цените на предлаганите услуги
чрез платежната система се
определят от Съвета на
директорите на БОРИКА АД

Общо 31 ДПУ, от които 25 банки и клонове на банки
и 6 други лицензирани ДПУ, имат достъп до услугите
на платежна система БИСЕРА6.

През 2021 г. над

95

милиона

трансакции са изпълнени от БИСЕРА6.
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София 1612
бул. „Цар Борис III” №41

T: +359 2 9215 151
E-mail: ofﬁce@borica.bg
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