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Теми

1.Защо се присъединяваме към Т2S?

2.Основни принципи при присъединяване на ЦДАД към T2S

3.Модел на работа. Видове сметки. Сетълмент на няколко нива.

4.Начин на комуникация с ЦДАД и Т2S.



Защо се присъединяваме към T2S

Гарантиран и хармонизиран европейски сетълмент с пари на централните
банки.
Двупосочен достъп до европейски пазари на ФИ на сравнително ниска цена.
Осигуряване на всички посттрейдинг услуги достъпни до пазарите в ЕС
съгласно SHRD II и CSDR.
Осигуряване на нови възможности и модели на сетълмент.
Обработване на корпоративните действия съгласно препоръките на Ami-
Seco.



Основни принципи при
присъединяване към T2S

Минимални промени за членовете на ЦДАД
Създаване на нови възможности за сетълмент по различни модели.
Постепенен преход към ISO 20022 стандарт за комуникация
Сетълмент в EUR
Корпоративни събития съгласно изискванията на Ami-Seco.
Запазва се без промени ЦРЦК



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Сетъмент на финансови инструменти – извършва се между сметки за ФИ в Т2С. 
Паричните трансфери по сделки (Cash leg) се извършва през сметки (Dedicated Cash
Accounts DCA) Т2Създаване на нови възможности за сетълмент по различни модели.
Сетълмента работи в режим реално време (Т+0) и на брутна база за пари и
финансови инструменти.
Сметките за ФИ могат да съхраняват различни ISIN кодове като позиции в една
сметка;
За сметките може да много разнообразни рестрикции, задавани от ЦДАД;
За обработката на транзациитесъщо може да има много разнообразни рестрикции,
задавани от ЦДАД;

Модел на работа на Т2С



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Всеки член на ЦДАД ще има в T2S две омнибус сметки за ФИ : за собствени ФИ
и за клиентски;
ЦДАД ще открие сметките служебно;
Възможно е по заявка от член да му бъдат открити допълнителни сметки в T2S;
Една омнибус сметка в Т2S съхранява множество ФИ с различни кодове;
ЦДАД създава огледално копие на всяка една сметка за ФИ в собствената си
система;
ЦДАД задава рестрикции по сметките;

Сметки в T2S за финансови инструменти



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

ЦДАД създава огледално копие на всяка една сметка за ФИ от T2S в
собствената си система;
Използват се т.н. „Глобални омнибус сметки“ в СКС ;
Всеки ИП има минимум по две глобални сметки : за сосбвтени ФИ и за
клиентски ФИ;
Всяка глобална омнибус сметка е свързана служебно със всички сметки на ИП
в СКС съответно в две групи – за собствени ФИ и за клиентски ФИ;

Сметки в T2S за финансови инструменти – копие в ЦДАД



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Т2S работи със парични сметки( DCA ) свързани с конкретни сметки в Т2 на
търговските банки;
Всеки член на СКС може да използва сега съществуващата си сетълмент сметка в
EUR в търговска банка;
Търговските банки ще могат зад всяка DCA да поддържат множество сетълмент сметки на
посредници;

Напрактика може да се запази съществуващия механизъм за паричен поток, като
сметките на банките в Т2 за целите на сеътлмент на ФИ се обявяват в Т2S като DCA;
Обявените DCA се регистрират и в ЦДАД и се свързват към конкретни сетълмент
сметки на ИП;

Сметки в T2S за пари (EUR)



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Нетна база за парите и брутна за ФИ – DVP Model2 , сетълмент цикъл Т+2 ,
с три сетълмента цикъла за системен ден;
Брутна база за ФИ и пари – DVP Model 1;

Два модела на сетъмент. Сетълмента ще се извършва по два модела
по заявка от члена и вида трансфер:

              - Възможен се сетълмент цикъл от: реално време , Т+0 до Т+2;
              - За ОТС – е възможен и по –голям сетълмент цикъл;



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Ниво СКС на ЦДАД ;
Ниво T2S;

Сетълмент на две нива 

Сетълмента ще се извършва на две нива:



Модел на сетълмент 



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Обработка на получени от ИП съобщения ;
Match на съобщенията и формиране на сделки;
Определя се механизъм за приключване на сделките – грос сетълмент
(DVP Model1) или нетен сетълмент (DVP Model2);
Получаване на информация за паричните сметки от банките;
При необходимост се заявява парична ликвидност към ТБ ;
Проверяват се ФИ и се блокират;
Проверява се изпълнимостта на сделките;

Сетълмент на ниво ЦДАД : дейности



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

по реда и приоритета на заявките сделките се изпращат в T2S за
сетълмент; 
Трансферите се заявяват на брутна база : пари и ФИ;
При успешен сетълмент се отразява движението на ФИ в детайлните
сметки по сделките;

Сетълмент на ниво ЦДАД : дейности (продължение)
DVP Model1:



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

Извършва се нетиране на паричните задължения по сделките; 
Стартира се алгоритъм определяне нетните задължения по ФИ;
Генерират се заявки за трансфери участниците и се изпращат в T2S ; 
След изпълнение на всички заявки от пакета се отразява движението на
ФИ в детайлните сметки по сделките;
Графикът на този сетълмент е три пъти на ден ;

Сетълмент на ниво ЦДАД : дейности (продължение)
DVP Model2:



Модел на сетълмент в ЦДАД към
T2S

T2S получава предварителни matched заявки от ЦДАД и DCP за
сетълмент в режим на реално време ;
Нарежда се cash leg за всяка транзакция;
Трансферират се ФИ между заявените сметки;
Потвърждава се изпълнението за заявените транзакции; 

Сетълмент на ниво T2S



Начин на комуникация с ЦДАД и
с T2S

Референтни данни : Графичен интерфейс – U2A
Транзакции, рестрикции и др : автоматичен интерфейс – A2A
A2A интерфейс :
Формат на съобщенията ISO 20022;
Network provider : SWIFT

Комуникация между ЦДАД и T2S
Два модела на комуникация :



Начин на комуникация с ЦДАД и
с T2S

Индиректен - както е досегашния модел;
Директен – използва се директна връзка към T2S – DCP

 членовете комуникират с ЦДАД (СКС)
 използва алтернативно: FTP сървер и файлово пакетиране на съобщенията или SWIFT ;
Формат на съобщенията ISO 15022 за сделките /без изменения/;
Добавят се няколко нови кода на съобщения;
За корпоративни действия се използва ISO 20022 /както досега/

Комуникация между членовете на СКС и ЦДАД
Два възможни модела на комуникация :

Индиректен 



Начин на комуникация с ЦДАД и
с T2S

членовете комуникират директно с T2S;
Формат на съобщенията ISO 20022 съобщенията ;
През SWIFT;
За корпоративни действия се използва ISO 20022;
Ще бъде достъпен след до 2 месеца след миграцията към T2S;

Комуникация между членовете на СКС и ЦДАД
Директен модел



Какво ще се промени като
технология

В сетълмента: Два модела на сетълмент по избор
Във водените сметки ФИ : допълнителни глобални омнибус сметки
Ще може да има директно свързани членове към Т2S - DCP
В паричните сметки : ще се обявят като DCA
В корпоративните действия : обработване на корпоративните действия през
T2S 
В  комуникацията : ще се добавят няколко нови кода на трансфери
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