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91-00-510/20.11.2013 г. 

  91ТБТ-0010/20.11.2013 г.         ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА  

(съгласно приложения списък) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В съответствие с Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, 

регистриране, изплащане и търговия с ДЦК (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г., изменена и допълнена ДВ, 

бр.100/19.11.2013 г.) Ви уведомяваме, че считано от 25.11.2013 г. сроковете, свързани с 

провеждане на аукциони за ДЦК и подписки за замяна, и сроковете за извършване на операции, 

регистрация и сетълмент на сделки с ДЦК с плащане в лева и в евро на първичния и вторичния 

пазар, определени от Министерството на финансите и Българската народна банка, са както 

следва: 

1. По чл.13, ал.1   - до 10:00ч. в деня на аукциона; 

2. По чл.14, ал.7  непосредствено след получаване на одобрение от 

министъра на финансите по реда на чл.14, ал.5 в деня 

на аукциона или на следващия работен ден в 

случаите, когато одобрението се получи след 16:00ч.; 

3. По чл.15, ал.1 и ал. 3 - до 9:30ч. в деня на плащането; 

4. Приемане на искания/уведомления 

за регистриране на сделки с ДЦК  

по реда на глава трета и чл.34  - в рамките на системния ден на ЕСРОТ от 8:30ч. до 

16:45ч.; 

4.1. Исканията за операции по блокиране/деблокиране на  ДЦК за обезпечаване на средства по 

сметки на бюджетни предприятия в банките се приемат  до 16:00ч.;                                        

4.2. При задействане на Резервния обезпечителен фонд и използване на ДЦК като обезпечение, 

ЕСРОТ ще приема искания за прехвърляне на ДЦК по реда на чл.7, т.2 от Наредба №5 в 

съответствие със срока за работа на RINGS. 

4.3. Приемане на заявления за вписване и заличаване на залози върху ДЦК по реда на глава IV 

от Наредба №5 до 15:00ч. 

5. По чл.35, ал.4               - до 9:30ч. в деня на падежа; 

6. По чл.41, ал.1 - до 10:00ч. в деня на аукциона; 

7. По чл.42, ал.7 - непосредствено след получаване на одобрение от 

министъра на финансите по реда на чл.42, ал.5 в деня 
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на аукциона или на следващия работен ден в 

случаите, когато одобрението се получи след 16:00ч; 

8. По чл.43, ал.1 и ал. 3 - до 9:30ч. в деня на плащането; 

9. По чл.46 ал.1 - до 17.00ч. в деня, в който приключва подписката за 

замяна 

10. По чл.47, ал.4 - в деня на получаване на одобрение от министъра 

на финансите по реда на чл.47, ал.2 или на следващия 

работен ден в случаите, когато одобрението се получи 

след 16:00ч.; 

11. По чл.50 - до 9:30ч. в деня на замяната. 

12. Краен час за паричен сетълмент в TARGET2 - 17:15ч. (16.15 ЦЕВ). 

13. Краен час за паричен сетълмент в RINGS - 17:30ч. 

 

В дните, в които има плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж, репо 

операции и заеми на ДЦК, както и операции, свързани с придобиване, обратно изкупуване и 

замяна на ДЦК на първичния пазар, БНБ след отварянето на системния ден на ЕСРОТ ги 

нарежда за обработка с приоритет при спазване на следната последователност: 

1. Изплащане на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж; 

2. Втората част на предварително договорени репо сделки и падеж на заеми на ДЦК; 

3. Придобиване, обратно изкупуване и замяна на ДЦК на първичния пазар. 

 

При промяна на работното време на системите RINGS и TARGET2 сроковете по т.4, т.12 

и т.13 от настоящото писмо могат да бъдат променяни, за което участниците в системата 

ЕСРОТ ще бъдат информирани своевременно от БНБ. 

Настоящото писмо отменя съвместно писмо на Министерството на финансите (№ 91-00-

1355/17.12.2009 г.) и на БНБ (№ 91СМ-0110/17.12.2009 г.). 

Писмото ще бъде публикувано на официалната интернет страница на БНБ и ще бъде 

достъпно в меню „Помощ” на системата ЕСРОТ.  

  

 

ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА         ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 
 
 
 
НИКОЛИНА МИЧЕВА    МИЛЕНА БОЙКОВА 
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ   ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ   
„ФИСКАЛНИ УСЛУГИ”                    „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И ФИНАНСОВИ 

ПАЗАРИ” 


