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СЪЩНОСТ НА T2S

➢ TARGET2-Securities (T2S) е общоевропейска платформа за сетълмент на

безналични ценни книжа в централнобанкови пари, която улеснява

интеграцията на услугите, последващи сключването на сделките с ценни

книжа, като предлага основен, неутрален и безграничен общоевропейски

сетълмент – паричен и на ценни книжа, с пари в централната банка, на

принципа „доставка срещу плащане“ (DvP);

➢ През м. март 2023 г. T2S ще стане част от консолидираната платформа за

TARGET Услуги, която ще обединява на техническо и функционално ниво

TARGET2, TARGET2-Securities, TIPS, а от м. април 2024 г. – и ECMS –

системата за управление на обезпеченията на Евросистемата.
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ЦЕЛ  НА T2S

➢ Предоставяне на хармонизирани и стандартизирани услуги за сетълмент на

принципа DvP на брутна база в реално време;

➢ По-лесен достъп до ефективни и надеждни източници на финансиране;

➢ Централизиран достъп до различни видове ценни книжа за осигуряване на

ликвидност по сетълмента в T2S;

➢ Сигурно и безопасно място за услуги, последващи търговията с ценни книжа.
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ПОЛЗИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ T2S

➢ За Централните депозитари – възможност да предложат стандартизирани трансгранични

сетълмент услуги в интегрирана техническа среда при спазване на принципа DvP и сетълмент

на парични средства по сметки в централна банка, което им предоставя нови възможности в

рамките на цяла Европа и по-добра конкурентноспособност;

➢ За банките-участници в ЦДЦК – намаляване на рисковете и улесняване на трансграничния

сетълмент, възможност за избор между конкуриращи се централни депозитари,

рационализиране на техния сетълмент-интерфейс и централизиране на дейността им,

свързана със сетълмента на ценни книжа;

➢ За крайните инвеститори – нискорисков сетълмент, който ще създава диверсифициран

портфейл от инвестиции;

➢ За емитентите – по-разнообразна инвеститорска база.
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ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ДДЦК В БНБ КЪМ T2S

➢ 22.06.2022 г. – Letter of Intent (писмо за намерения), изпратено до ЕЦБ, с което БНБ заявява

готовност да започне процес по присъединяване на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ

(ДДЦК, BNBGSSS) към Т2S;

➢ 30.09.2022 г. – изпращане на финална версия на самооценката на BNBGSSS (Feasibility

Assessment) до ЕЦБ;

➢ 21.10.2022 г. – Съвета по пазарна инфраструктура (MIB) изпраща препоръка до УС на ЕЦБ за

подписване на Рамково споразумение с BNBGSSS, което предвижда присъединяване към

платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа T2S;

➢ 20.12.2022 г. – Подписване на Рамково споразумение (Framework Agreement) за TARGET2-

Securities между БНБ, като собственик и оператор на ДДЦК и ЕЦБ.
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ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ДДЦК В БНБ КЪМ T2S

➢ Очаквани промени – планиране на технически доработки, тестване и реализация с цел изпълнение

на изискванията на T2S;

➢ Отпадане участието на BNBGSSS като спомагателна система в платежната система TARGET2 при

включване в T2S;

➢ Включване в T2S на участниците в ДДЦК като индиректни участници (ICPs):

✓ С оглед минимизиране на разходите и доработките в системите им, първоначално участниците в

ЕСРОТ ще бъдат включени в T2S като индиректни участници. По този начин комуникацията с

ЕСРОТ ще се запази както досега и няма да се наложат промени в оперираните от тях системи за

ДЦК;

✓ Ангажимент на ДДЦК ще бъде комуникацията с T2S чрез съобщения в XML формат, съгласно

изискванията на платформата. Като спомагателна система, BNBGSSS използва в комуникацията

си с TARGET2 съобщения в XML формат.



➢Миграцията на ценните книжа в ДДЦК към T2S ще се осъществи на два етапа, в

съответствие с графика на ЕЦБ:

✓ при присъединяване на ДДЦК към T2S (текущо планирано за м. септември 2023 г.) – ще

бъдат мигрирани емисиите ДЦК, деноминирани в евро (понастоящем е само 1);

✓ при приемане на еврото в България – миграция на останалите емисии ДЦК, които ще

бъдат реденоминирани от лева в евро.
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ЕТАПИ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
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СМЕТКИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

➢ ДДЦК ще мигрира в T2S всички сметки за ДЦК – първоначално това ще бъдат

само сметките за ДЦК, деноминирани в евро (1 емисия), а при приемане на

еврото в България – съответно и останалите сметки за ДЦК;

➢ В оперираната от ДДЦК система ще продължат да се водят регистър и

огледални сметки;

➢ Отговорност на ДДЦК ще бъде да открива, поддържа и закрива сметките за

ДЦК на участниците си, каквато е практиката досега.
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T2S DCA сметките са регламентирани в ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СИСТЕМНИЯ КОМПОНЕНТ TARGET-BNB

(Правила), които са публикувани на интернет страницата на БНБ – ЧАСТ I Общи условия и ЧАСТ IV Специални

условия за TARGET2-SECURITIES специални парични сметки.

Съгласно Правилата: 

• TARGET предоставя T2S DCA за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа;

• Участниците наблюдават и управляват ликвидността по своите сметки в съответствие с работния график на TARGET;

• Олихвяване на T2S DCA сметките – като RTGS DCA сметките (чл.12 от Правилата);

• T2S DCA сметки се откриват само на банки – съгласно изискванията на Правила за работа на системния компонент на 

TARGET-BNB и чл. 39 от Закона за БНБ;

• Възможност за достъп до T2S GUI, от където се наблюдава движението и салдото по T2S DCA сметката – салдото по T2S 

сметката е достъпно и от CLM GUI на консолидираната платформа;

• Служебно задължаване/заверяване на T2S DCA сметките от изпълнение на операции с ЦК;

• Ликвидни трансфери между T2S DCA и MCA, както и между T2S DCA и RTGS сметките;

• Откриване на T2S DCA сметки - съгласно „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на сметки на банки, 

бюджетни организации и други клиенти“ (искане за откриване на банкова сметка);

• Повече информация за Т2S DCA сметките (регистрационни форми, конфигурация и др.) ще бъде предоставена на банките в 

хода на проекта.

T2S DCA СМЕТКИ
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Eurosystem Collateral Management System (ECMS)

➢ През м. април 2024 г. се планира въвеждането на новата система за

управление на обезпечения за целите на паричната политика в еврозоната –

Eurosystem Collateral Management System (ECMS), която ще бъде свързана към

Т2S и TARGET2;

➢ Системата ще взаимодейства с модула за централизирано управление на

ликвидността в TARGET2 и с T2S за сетълмена на ценните книжа, във връзка с

процеса на използване и освобождаване на обезпечения;

➢ Участието на ДДЦК в Т2S е необходима предпоставка за използване на

държавните ценни книжа като обезпечение в ECMS за операциите на

паричната политика при присъединяване на БНБ към Евросистемата.
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ТЕСТОВЕ И МИГРАЦИЯ НА ДДЦК КЪМ T2S

➢ БНБ, в координация с експертите от ЕЦБ, е в процес на изготвяне на

Стратегия за миграция и тестване съгласно индикативния график на ЕЦБ;

➢ Тестовете с участниците в ДДЦК се предвиждат за второто тримесечие на

2023 г., като за целта е необходимо те да изпратят искания до БНБ за

откриване на T2S DCA сметки за пред-продукционна (UTEST) тестова среда.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За допълнителни въпроси:

Koleva.V@bnbank.org

Petkova.A@bnbank.org

BG-settlement@bnbank.org
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