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ГЛАВА 1. БИСЕРА6
Предлаганите услуги в БИСЕРА 6 се осигуряват на основание договор за включване и участие и се
заплащат съгласно тази Тарифа.

1. Месечна такса за участие и поддръжка на системата
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

B6.01.01.010

Такса за участие в БИСЕРА6

Месечна
такса

1 000.00

„Таксата за участие в БИСЕРА6“ включва:



поддържане на архив на приетата и обработена в БИСЕРА6 информация за период
от 10 години;
Help desk.

2. Месечни такси на база количество транзакции осъществени през
съответния месец
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Часова
зона

Цена
(лв., без ДДС)

Брой

Първа

0.055

B6.02.01.012

Втора

0.255

B6.02.01.013

Втора
намалена

0.055

Първа

0.190

B6.02.02.012

Втора

0.900

B6.02.02.013

Втора
намалена

0.190

Изпълнение на междубанков
превод
B6.02.01.011

B6.02.02.011

Превод на с ума

Превод на с ума “REMIT”

Брой

B6.02.05.010

Обобщени резултати за
банка

Брой

B6.02.03.011

Пренос на банкова информация

Брой

0.035
Първа

0.033

B6.02.03.012

Втора

0.140

B6.02.03.013

Втора
намалена

0.033

B6.02.04.010

Пренос на информация към
СЕБРА

Брой

0.120

B6.02.04.020

Нареждане за превод,
иницииран чрез СЕБРА

Брой

0.154
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3. Допълнителни услуги
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

B6.03.01.010

Сертифициране на банка за
участие в БИСЕРА6

Еднократна
такса

680.00

B6.03.01.020

Включване на нова БАЕ в
БИСЕРА6

Еднократна
такса

140.00

B6.03.02.010

Статистическа информация за
отчетен период

91.00

B6.03.02.020

Статистическа информация по
заявка на клиент

По договаряне

4. Принципи на измерване на потреблението на услугите и определяне
на цените
4.1.
Измерване потреблението на услугите се извършва на база автоматизирано
отброени съобщения/транзакции, инициирани или получени от БАЕ.
4.2.
Отброяване потреблението за “Услуги в БИСЕРА6”
4.2.1. Услуга “Изпълнение на междубанков превод”
4.2.1.1. За сметка на изпращача:
 Съобщения MT 103;
 Транзакция от съобщение MT 104 “Превод по директен дебит”;
 Съобщение MT 103 “REMIT”.
4.2.1.2. За сметка на получателя:
 Съобщения MT 941;
 Съобщение MT 900;
 Съобщение MT 195.
4.2.2. Услуга “Пренос на междубанкова информация”
4.2.2.1. За сметка на изпращача
 MT 192, MT 196, MT 199;
 транзакция от съобщение MT 101 насочена към БИСЕРА6;
 транзакция от съобщение MT 104 “Искане за директен дебит”;
 транзакция от съобщение MT 104 “Отказ на искане за директен дебит”.
4.3.
Отброяване потреблението за “Услуги, ползващи БИСЕРА6”
4.3.1. Услуга „Пренос на информация към СЕБРА”
 За сметка на БАЕ-изпращач се отброяват съобщения MT 101, насочени към СЕБРА.
4.3.2. Услуга „Нареждане за превод, иницииран чрез СЕБРА”
 За сметка на МФ се отброява съобщение MT 103, изпратено от СЕБРА.
4.4.
За осигуряване ритмично постъпване на информацията, навременното
обработване и предаване към RINGS на заявката за сетълмент, се въвеждат:

й

4.4.1. Часови зони при отброяване и заплащане на услугите, както следва:
4.4.1.1. Първа зона – от 15:45:00 ч. на ден Д-1 до 09:29:59 ч. на ден Д, от 9:45:00 на
ден Д до 12:59:59 на ден Д, от 13:15:00 на ден Д до 15:29:59 на ден Д;
4.4.1.2.

Втора зона – от 9:30:00ч. на ден Д до 9:44:59ч. и от 13:00:00ч.на ден Д до
13:14:59ч на ден Д, от 15:30:00 на ден Д до 15:44:59.
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Забележка: При удължаване на времето за приемане на информация от участниците в
БИСЕРА6 за краен час на втора зона се счита крайният час за приемане на информация.

4.4.2. 10% от броя на съобщенията/транзакциите за цикъл, предадените от участник в
БИСЕРА6 във втора зона, се заплащат по цени за „Втора намалена“ зона;
4.4.3. Всички съобщения/транзакции предадени във „Втора“ зона, надхвърлящи 10% от
броя на съобщенията/транзакциите за цикъл, се таксуват по цени за „Втора“ зона.
4.4.4. Часовите зони подлежат на промяна при промени в графика на RINGS за подаване
на заявките за сетълмент.
4.4.5. Файловете, получени в БИСЕРА6 през неработни дни, се отброяват в „Първа“ зона.
4.4.6. Времето на записване на файла в БИСЕРА6 се определя по часовника на
централната машина на БИСЕРА.
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