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T2S: функционалности, 
ползи и свързване

Реми ал Сбинати, старши експерт по пазарна
инфраструктура в Европейската централна банка

Мира Хилтън, мениджър T2S проект в Централен
депозитар

Лектори:



Централен депозитар

Представяне на T2S
2 0  я н у а р и  2 0 2 3  г .



Какво е T2S?

 Capital markets union plan
 Markets in Financial Instruments Directive
 European Market Infrastructure Regulation
 Central Securities Depositories Regulation

Т2S e модерна, технологичнa платформа за
сетълмент на ценни книжа, която се поддържа от
Евросистемата и администрира от ЕЦБ. В
платформата участват 20 европейски държави,
като T2S предоставя възможност за сетълмент в
евро и датски крони, достъпни за всички пазарни
участници.

Развитието на платформата като част от TARGET
услугите на ЕЦБ е свързано с редица важни
инициативи на Европейската комисия, а именно:

За да бъдат допуснати до T2S, кандидат-
депозитарите минават дълга и много-
компонентна  процедура, с която да
демонстрират желаното ниво на съвместимост
на системите.

https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909


Отваряне на
пазара

Право на гласХармонизация

Видимост за
българските компании и

улеснен достъп за
инвеститорите до

големите европейски
пазари

Членството на ЦД в 
 управлението на T2S

гарантира равно
участие във взимането

на решения за развитие
на платформата

Прилагат се уеднаквени
правила, намаляват

рискът и разходите за
трансграничен

сетълмент в евро

Ползи от T2S



Процес
Официална заявка за
присъединяване към T2S 1

2

3

4

5

Gap analysis и представяне на
Feasibility Assessment 

Подписване на T2S Framework
Agreement

Създаване на onboarding plan,
тестова програма и стратегия 

Миграция към Т2S



Стратегия 

Централен депозитар следва така наречения  layered
модел на миграция към T2S и работи за миграция през
септември 2023 г. Първоначалната миграция засяга
всички ценни книжа, деноминирани в евро. Миграцията
се очаква да получи финално одобрение до края на Q1
2023 г.

СТЪПКА 1

Прехвърлянето на всички останали ценни книжа към
T2S ще се извърши след приемането на еврото в
България и след тяхното успешно превалутиране.
Очаква се това да има ограничено въздействие върху
операциите на T2S, като се има предвид, че
допълнителните обеми представляват малка част от
общия поток към платформата.

СТЪПКА 2



Дейност в евро 

Сметки 

Поддържаме общо 11 643
активни сметки на крайни

собственици и омнибус сметки
с позиции в евро.

Обеми

Осъществихме сетълмент на
близо 12 000 сделки в евро

през 2022 г.

Оборот

Обработихме транзакции с
ценни книжа за над 64

милиона евро през 2022 г.



Уточнения
Moля, останете до края на семинара, за да получите

информация по следните теми:

Принципите на работа с Т2S и модел на

комуникация с Централен депозитар

Тестове, миграция и ограничения върху

възможността за директна връзка с T2S

Принципи за отварянето на DCAs

(dedicated cash accounts)



Полезни ресурси

Обновената страница на Централен

депозитар 

Страници с T2S документация на

сайта на ЕЦБ

Групите по пазарна инфраструктура

на ЕЦБ в LinkedIn и Тwitter

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/html/index.en.html
https://www.linkedin.com/groups/8534881/
https://twitter.com/target_ecb?lang=en
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