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ГЛАВА 1.1. 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

B6.01.01.010

Такса за участие в БИСЕРА6

Месечна
такса

Цена
(лв., без ДДС)
1 000.00

Месечната такса се начислява в началото на всеки месец и се отнася за предходния месец.
При включване/изключване на участник от системата, месечната такса се начислява от месеца,
следващ завършването на дейностите по включване/изключване, удостоверени с писмен документ.

2. Транзакционни такси по видове услуги на БИСЕРА 6
2.1.

Небюджетни и бюджетни плащания*

Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Часова
зона

Цена
(лв., без ДДС)

Изпълнение на междубанков
превод
B6.02.01.011

Изпращане на транзакция

B6.02.01.012
B6.02.01.014

Получаване на транзакция

B6.02.01.015
B6.02.02.011
B6.02.02.012
B6.02.04.010

Брой
Брой

Изпратено платежно
нареждане/вносна бележка
за плащане от/към бюджета
(многоредово)

Брой

Пренос на информация към
СЕБРА

Брой

Първа

0.025

Втора

0.255

Първа

0.025

Втора

0.025

Първа

0.10

Втора

0.90
0.12

*Таксите са за транзакции, изпълнявани от БИСЕРА 6 чрез FIN съобщения.
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2.2.

Незабавни плащания
Наименование на услугата

B6.02.06.010

Изпращане на транзакция

Брой

0.020

B6.03.06.011

Получаване на транзакция

Брой

0.020

2.3.

Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

Шифър

Пакетни (небюджетни) плащания
Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

Шифър

Наименование на услугата

B6.02.07.010

Изпращане на транзакция

Брой

0.025

B6.02.07.011

Получаване на транзакция незабавно

Брой

0.020

B6.02.07.012

Получаване на транзакция пакетно

Брой

0.025

3. Сертифициране за услуга в БИСЕРА 6
Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

Шифър

Наименование на услугата

B6.03.01.010

Сертифициране за услугата
бюджетни и небюджетни плащания*

Еднократна
такса

680.00

B6.03.01.020

Включване на нова БАЕ в БИСЕРА6

Еднократна
такса

140.00

B6.03.01.030

Сертифициране за услугата
незабавно плащане - получаване

Еднократна
такса

15 000.00

B6.03.01.031

Сертифициране за услугата
незабавно плащане - изпращане

Еднократна
такса

15 000.00

B6.03.01.040

Сертифициране за услугата пакетно
(небюджетно) плащане – изпращане
на пакет

Еднократна
такса

5000.00

B6.03.01.041

Сертифициране за услугата пакетно
(небюджетно) плащане – получаване
на пакет

Еднократна
такса

5000.00

*Таксите са за транзакции, изпълнявани от БИСЕРА 6 чрез FIN съобщения.

4. Допълнителни услуги
Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

Шифър

Наименование на услугата

B6.03.02.010

Статистическа информация за
отчетен период

91.00

B6.03.02.020

Статистическа информация по
заявка на клиент

По договаряне
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5. Принципи на измерване на потреблението на услугите и заплащане
на таксите
5.1.
5.2.

Измерване потреблението на услугите се извършва на база автоматизирано отброени
съобщения/транзакции, инициирани или получени от БАЕ или BIC.
Отброяване на количеството транзакции, извършени в БИСЕРА6

5.2.1 Услугите включват изпълнението на кредитни преводи, директни дебити и преноса на
платежна информация.



На таксуване подлежат както участникът изпращач, така и участникът получател.
Преносът на платежна информация обхваща всички съобщения, които не водят до
сетълмент в RINGS или до незабавен сетълмент по Специалната сметка на БОРИКА
в RINGS.
5.2.2. За услугата „Междубанково платежно нареждане от/към бюджета (многоредово) се
таксува само участникът изпращач.
5.3.

Отброяване потреблението за услуга “ Пренос на информация към СЕБРА”

5.3.1. За сметка на БАЕ-изпращач се отброяват съобщения MT 101, насочени към СЕБРА.
5.4.

За плащанията, изпълнявани от БИСЕРА 6 чрез FIN съобщения с цел осигуряване на
ритмично постъпване на информацията, навременното й обработване и предаване към
RINGS на заявката за сетълмент, се въвеждат:

5.4.1. Часови зони при отброяване и заплащане на услугите, както следва:
5.4.1.1.

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;

5.4.1.2.

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.

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.

5.4.2. Часовите зони подлежат на промяна при промени в графика на RINGS за подаване
на заявките за сетълмент.
5.4.3. Файловете, получени в БИСЕРА6 през неработни дни, се отброяват в „Първа“ зона.
5.4.4. Времето на записване на файла в БИСЕРА6 се определя по часовника на
централната машина на БИСЕРА.
5.4.5. Всички съобщения/транзакции предадени във „Втора“ зона се таксуват по цени за
„Втора“ зона.
5.4.6. Файловете, получени в БИСЕРА6 през неработни дни, се отброяват в „Първа“ зона.
5.5.

В началото на всеки месец се заплащат таксите за обработка на транзакциите през
предходния месец.
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