Платежна система

БИСЕРА7

Описание правна рамка роля на БОРИКА
БИСЕРА7-EUR е платежна
система за клиентски преводи
за суми под 50 хиляди евро
между участници в системата
и без ограничение на сумата за
плащания, изпълнявани през
други SEPA съвместими
клирингови къщи.Системата
обработва местни и
презгранични нареждания за
превод в евро между банки и
други лицензирани доставчици
на платежни услуги (ДПУ),
извършващи дейност на
територията на Европейското
икономическо пространство.

Правилата на БИСЕРА7-EUR
са хармонизирани с
правилата, практиките и
стандартите на Единната
зона за плащания в евро
(SEPA). Използваният в
БИСЕРА7EUR набор
съобщения е базиран на
стандарта ISO 20022 XML.

БОРИКА АД осигурява
достижимост на
участниците в БИСЕРА7-EUR
чрез сключване на
двустранни споразумения
с други SEPA съвместими
клирингови къщи. Такива
споразумения има сключени
с Deutsche Bundesbank,
EquensWordline и KIR.

БНБ осъществява надзор
над платежната система
БИСЕРА7-EUR.
БИСЕРА7-EUR е собственост
на БОРИКА АД, която в
качеството и на лицензиран
оператор управлява,
поддържа и развива
платежната система.
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Участие в платежната система
видове участници критерии
Критериите за участие в БИСЕРА7-EUR са в дефинирани в Правилата
на системата в съответствие с приложимото законодателство.
Условия за участие и достъп до платежна система БИСЕРА7-EUR

УЧАСТНИЦИ
участници могат да бъдат

ДПУ с право на достъп могат да бъдат

a. Банка, получила лиценз от Българска Народна
Банка (БНБ) за извършване на банкова дейност;
b. 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;
c. Клон на банка от трета държава, получил
лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за
кредитните институции;
d. БНБ и национални централни банки на
държави- членки на ЕС;
e. Банки или клонове на банки, установени на
територията на ЕИП.

a. Платежни институции и дружества за
електронни пари, лицензирани от БНБ
да изпълняват платежни операции;
b. Платежни институции, дружества
за електронни
пари или други лицензирани ДПУ от страна от
ЕС или страна от ЕИП, извършващи дейност на
територията на страната директно, чрез
клон или представител;
c. Кредитни институции/банки, лицензирани
в страни от ЕС или страни от ЕИП за
предоставяне на платежни услуги,
извършващи дейност на територията
на страната.

Участниците следва да:
a. Притежават банков идентификационен код
(BIC), предоставен от SWIFT;
b. Имат разкрита сметка за сетълмент
в Платежния модул на TARGET2 или имат
сключен договор с друга банка („банка по
сетълмента”), директен участник в TARGET2;
c. Подписали са Рамков договор с БОРИКА за
участие в БИСЕРА7-EUR;
d. Могат да предоставят достъп на ДПУ
в системата и определят участници с
многоадресен достъп и адресируеми
BIC кодове.

Включването на ДПУ с достъп в БИСЕРА7EUR
е по инициатива на участник.

ДПУ с право на достъп в БИСЕРА7-EUR сключва
тристранно споразумение с БОРИКА и
участник.

Сетълментът на инициираните от или
насочените към ДПУ с право на достъп
нареждания за превод се извършва по
сметката на участника в Платежния
модул на TARGET2.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Да са подписали Adherence Agreement за
присъединяване към SEPA схемата на всеки
платежен инструмент, който ще използват за
извършване на плащания чрез БИСЕРА7EUR.

Да отговарят на функционалните и
техническите изисквания за участие в
платежната система. Достъпът до
БИСЕРА7EUR може да бъде осъществен
чрез следните три канала:
Web-базиран интерфейс;
Система за сигурен асинхронен обмен
на информация B-Star;
SWIFTNet на SWIFT.

Да разполагат с два независими канала
(основен и резервен) за телекомуникационна
връзка с БИСЕРА7EUR.

Да отговарят на изискванията на БОРИКА АД
за информационна сигурност и защита на
информацията.

Да проведат Сертификационни
тестове с БИСЕРА7EUR.
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Обхват на услугите
Платежна система БИСЕРА7-EUR осигурява на участниците си възможност за обработка на SEPA плащания.
Системата гарантира пълно съответствие с EPC схемите и предоставя възможност за поддържане на
допълнителни опционални услуги (AOS) с оглед предлагане на по-широк обхват от конкурентни платежни
решения. Системата е отворена 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

SEPA кредитен превод (SCT)
БИСЕРА7-EUR приема за
изпълнение нареждания за
превод с използване на
следните платежни
инструменти:

Сетълмент

SEPA директен дебит (SDD Core и SDD B2B)

Сетълментът на нарежданията за превод се извършва в
Трансевропейската автоматизирана система за сетълмент
на експресни преводи в реално време TARGET2 в деня на
вальора.
Агент по сетълмента за БИСЕРА7EUR е съответната
централна банка по сетълмента.
БИСЕРА7EUR приема нареждания за превод за изпълнение
както с дата за сетълмент текущия работен ден на TARGET2,
така и с бъдеща дата, най- много 5 работни дни на TARGET2.
При формирането на платежните инструкции за TARGET2
БИСЕРА7EUR извършва многостранно нетиране на взаимните
задължения на участниците, формирани от всички използвани
от тях платежни инструменти.
Приетите от БИСЕРА7EUR нареждания за превод и включени
при изчисляването на нетните позиции са финални след
успешното изпълнение на подадените в TARGET2 платежни
инструкции.
За завършилия сетълмент БИСЕРА7EUR осигурява на
участниците необходимата информация за целите на
реконсилацията на извършените плащания през
системата.
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График за работа на системата
Всички часове в графика са в източноевропейско време (EET).

Системен цикъл
за участници
за ден Д

Получаване, валидиране и приемане

Подгот- Сетълмент
вяне

Системен цикъл за
клирингови къщи
за ден Д

ПодготСетълмент
вяне

Системен цикъл
за участници
за ден Д+1

15:00 15:15

Резултати

Резултати

Получаване, валидиране и приемане

15:00 15:15

17:30 17:45

Системен ден Д
Системен ден Д - 1

Системен ден Д+1

Получване, валидиране и приемане на нареждания за превод и друга
банкова информация за изпълниение в текущия системен цикъл.
Подготвяне на включените за изпълнение в текущия системен цикъл
междубанкови нареждания за превод за сетълмент в TARGET2.
Изпълнение на заявка/заявки за сетълмент в TARGET2 за включените в текущия системен цикъл междубанкови нареждания за превод.
Стартира само след приключване на изпълнението на всички заявки за сетълмент за предишния системен цикъл.
Подготвяне и предоставяне на участниците на резултатите от сетълмента
за текущия системен цикъл и друга банкова информация.
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Цени и ценова политика принципи

Предлаганите от БИСЕРА7-EUR
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 се начисляват
месечни такси за участие в
платежната система и такси
за количеството обработени чрез
системата транзакции за
съответния месец.

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

14 Участника и 2 ДПУ с право на достъп
са включени в платежна система БИСЕРА7-EUR.
През 2021 г. през системата са изпълнени близо

800
хиляди

SEPA кредитни превода.

Над 4 000

са достижимите BIC кодове на доставчици на
платежни услуги на територията на ЕИП чрез БИСЕРА7-EUR.
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София 1612
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