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Уважаеми колеги, 

 

През 2014 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент № 

909/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в 

Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа. 

В Регламента и в Техническите стандарти към него се въвеждат изисквания съм системите за 

сетълмент за въвеждане на минимален брой сетълмент оброботки за ден, като минимумът е 3 на 

ден. В момента Централен депозитар извършва две сетълмент обработки на ден. За да бъдат 

изпълнени изискванията на Регламента и Техническите стандарти, е необходимо да бъде 

въведена трета сетълмент обработка. Въвеждането на трета сетълмент обработка за деня, 

допълнително ще увеличи сигурността на сетълмента, което е част от мерките за подобряване на 

сетълмент дисциплината, въведени чрез Регламента.  

След проведени предварителни разговори с БНБ, установихме че е възможно графика на 

системния ден на RINGS да бъде променен и да бъде въведена допълнителна обработка.     

След въвеждането на третата сетълмент обработка, графикът на Централен депозитар за 

дневния сетълмент ще се извършва в следните часове: 

 
І.  
- 10.00 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
-  10.30 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
ІІ. 
- 12.00 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
- 12.30 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
ІІІ.  
- 14.30 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
- 15.00 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
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Съществуващите базови обработки за деня се запазват и към тях се добавят още две. 

Цялостният График на обработките за системен ден на Централен депозитар, ще придобие 

следния вид: 

 
- 08.00 часа – първоначална обработка; 
- 09.00 часа – междинна обработка; 
- 10.00 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
-  10.30 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
- 11.20 часа – междинна обработка; 
- 12.00 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
- 12.30 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
- 13.20 часа – междинна обработка; 
- 14.30 часа – обработка за изготвяне на окончателни нетни позиции и изпращане на 
инструкции към RINGS; 
- 15.00 часа – получаване на потвърждение от RINGS  и обработка със сетълмент; 
- 16.30 часа – междинна обработка; 
- 19.00 часа – последна дневна обработка; 
 
В този връзка се обръщам към Вас за становище на представляваните от Вас организации, 

относно предложените промени. 

Оставам на разположение за допълнителна дискусия и въпроси от Ваша страна. 

Моля изпратете Вашето становище до 24.04.2017 година. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


