Тарифа на RINGS
1. Принцип при определяне на тарифата: пълно възстановяване на разходите
Възстановяване на всички разходи (инвестиционни, за поддръжка, за модификации и за
подобрения на системата).

2. Такси
За участие и достъп до RINGS БНБ събира следните видове такси:
2.1. Начална такса при сертифициране
2.1.1. Участник - 1 000 лв. Таксата включва:


Обучение на служители на участника за работа с RINGS - по един служител от
Мениджмънт, Бек-офис, Ликвидност и Информационни технологии;



Преглед на проект за Вътрешни правила на кандидата;



Провеждане на сертификационен тест;



Издаване на цифров сертификат за работа с потребителска работна станция с тестовата
система на RINGS.

Таксата се заплаща след включването на участника в RINGS.
2.1.2. Оператор на платежна система или на система за сетълмент на ценни книжа (оператор) 2 000 лв. Таксата включва:


Преглед на проект за Вътрешни правила на кандидата;



Провеждане на сертификационен тест;



Издаване на цифров сертификат за достъп до тестовата система на RINGS.

Таксата се заплаща преди включването на оператора в RINGS.
2.2. Годишна такса
2.2.1. Годишната такса за участник е в размер на 20 000 лв. и включва:


Поддържане на сметка за сетълмент;



Поддържане на актуални регистри на информацията в RINGS;



Help desk;



Стандартни справки и извлечения;



Поддържане на два цифрови сертификата за работа с потребителска работна станция;



Поддържане на смарт карта, карточетящо устройство и софтуер за сигурност на
потребителска работна станция.

2.2.2. Годишната такса за оператор е в размер на 20 000 лв. за всяка обслужвана от него
система и включва:
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Поддържане на частта от комуникационното оборудване на БНБ, която осигурява вход на
данните от оператора;



Обслужване на подадените от него заявки за сетълмент;



Стандартни справки;



Поддържане на актуални регистри на информацията в RINGS;



Help desk;



Поддържане на цифров сертификат за достъп до системата;



Поддържане на смарт карта, карточетящо устройство и софтуер за сигурност на станцията
за мониторинг.

2.2.3. Годишната такса за оператор за услуги, свързани с обработка на незабавни плащания,
е в размер на 40 000 лв. и включва:


Поддържане на Специална сметка за незабавни плащания;



Поддържане на частта от комуникационното оборудване на БНБ, която осигурява вход на
данните от оператора;



Обслужване на подадените от него заявки за сетълмент;



Стандартни справки;



Поддържане на актуални регистри на информацията в RINGS;



Help desk;



Поддържане на цифров сертификат за достъп до системата;



Поддържане на смарт карта, карточетящо устройство и софтуер за сигурност на станцията
за мониторинг.

Годишните такси се заплащат авансово до края на предходната година.
Нов участник и нов оператор заплаща авансово годишна такса, пропорционално на периода от
датата на включването му в системата до края на календарната година на месечна база за всеки
започнат месец.
При изключване на участник или оператор, БНБ възстановява авансово заплатената такса,
пропорционално на периода от месеца, следващ този на изключването му от системата, до края
на календарната година.
2.3. Такси за извънредни услуги
2.3.1. Изпълнение на платежно нареждане, представено на хартиен носител - 20 лв.;
2.3.2. Промяна в графика на системния ден на RINGS по искане от участник или оператор 1 000 лв.;
2.3.3. Анулиране на нареждане за превод - 20 лв.;
2.3.4. Изключване на участник от RINGS - 1 000 лв.;
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2.3.5. Временно ограничаване на участие в RINGS - 500 лв.;
2.3.6. Отмяна на поставено временно ограничаване на участие в RINGS - 100 лв.;
2.3.7. Провеждане на допълнителен сертификационен тест при неуспешно завършил тест по
т. 2.1. - 100 лв.;
2.3.8. Обучение на служител за работа с потребителска станция на RINGS извън това по т.
2.1.1. - 100 лв. на служител;
2.3.9. Издаване на цифров сертификат извън тези по т. 2.2. - 50 лв. (Смарт картата и
карточетящото устройство се заплащат допълнително);
2.3.10. Анулиране на издаден цифров сертификат - 20 лв.;
2.3.11. Изготвяне на справки извън стандартно предоставяните от RINGS - 50 лв. за всяка
справка.
Всяка извънредна услуга се таксува на основание писмено заявление за извършване на
услугата. Таксите се заплащат в началото на следващия месец.

3. Транзакционни такси
3.1. Участник заплаща такса за всяко подадено от него нареждане за превод, както следва:
Часови интервал

Цена в лв. за нареждане за превод

08:00 – 12:00

1.25

12:00 – 14:30

2.00

14:30 – 16:00

3.00

16:00 – 17:30

1.25

Дължимите транзакционни такси за текущия месец се натрупват ежедневно и се заплащат в
началото на следващия месец.

4. Разходи за модификация на RINGS във връзка с включване на нов оператор
или нова услуга на оператор
Преди включването на нов оператор в RINGS или нова услуга на оператор, налагащи промяна
във функционалността на RINGS, същият възстановява на БНБ направените разходи за
модификация и доработка на текущата версия на RINGS, свързани с осигуряване изпълнение
на новата услуга и на сетълмент на заявките, подадени от оператора.
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5. Такса за забавяне изпълнението на заявка за сетълмент
Всеки участник, който не може да покрие своята дебитна позиция в заявка за сетълмент за
време надвишаващо 30 минути, заплаща такса в размер на 100 лв. Таксите се заплащат в
началото на следващия месец.

6. Начин на плащане
6.1. Всички дължими такси от участник се събират служебно от сметката му за сетълмент в
RINGS.
6.2. Всички дължими такси от оператор се заплащат чрез превод по сметка на БНБ.

Тази тарифа е приета с решение № 71 от 8.09.2002 г. на УС на БНБ и изменена и допълнена с
решение № 47 от 15.05.2003 г., решение № 53 от 29.05.2003 г., решение № 121 от 27.11.2008
г., решение № 109 от 15.10.2009 г., решение № 54 от 09.06.2011 г., решение № 20 от 21.02.2013
г., решение № 97 от 18.08.2016 г. и решение № 191 от 28.05.2020 г. в сила от 1 октомври 2020
г.
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