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1. Общи положения 
 

1.1. Предназначение 

Настоящите правила са предназначени за всички участници в RINGS - БНБ, 
търговските банки и системните оператори, както и за Асоциацията на търговските 
банки.  
 

1.2. Предмет на регулиране 

Тези правила регламентират управлението, участието и начина на действие на 
Комитета на потребителите на RINGS.  
Настоящият документ представя целите, дейностите и отговорностите на Комитета. 
 

1.3. Утвърждаване и изменения 

Правилата се приемат, изменят и утвърждават на заседание в пленарен състав на 
Комитета. Участниците в Комитета уведомяват участниците в RINGS и АТБ за 
направените в правилата промени. 
 
 
1.4. Определения  
1.4.1. Агент по сетълмента в Република България е БНБ. 
1.4.2. Банка е местна банка или клон на чуждестранна банка, получила лиценз за из-
вършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон. 
1.4.3. Национална платежна система.  Включва формите на безналични плащания в 
левове, свързаните с тях правила и процедури, както и следните системи за обслужване 
на междубанкови преводи на парични суми и плащания по сделки с ценни книжа: 
•  система за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в опре-
делен момент; 
•  система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията 
на страната; 
•  система за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа; 
•  система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа; 
•  система за брутен сетълмент в реално време (RINGS).  
1.4.4. RINGS (Real Time Gross Settlement System) е система за брутен сетълмент в ре-
ално време в БНБ за извършване на финален сетълмент на системно важни плащания в 
левове на територията на Република България. 
1.4.5. Системни оператори са институции, упълномощени от УС на БНБ, които осъ-
ществяват услуги по обслужване на междубанкови преводи на парични суми и плаща-
ния по сделки с ценни книжа. 
1.4.6. Системен риск е рискът, при който невъзможността на един участник в сетъл-
мента да изпълни своите задължения в RINGS предизвиква други участници в сетъл-
мента да не могат да изпълнят своите задължения в срок. 
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2. Цели и задачи 
 
 

2.1. Цели 

Основни цели на Комитета са да: 
2.1.1. Подпомага усъвършенстването и развитието на RINGS при спазване на основни-

те принципи за системно важни платежни системи на Комитета по платежни 
системи на Банката за международен сетълмент, Базел, и действащите европейс-
ки норми в тази област. 

2.1.2. Съдейства за функционирането на стабилна, сигурна, надеждна и ефективна 
национална платежна система. 

 
 

2.2. Задачи 

Основните задачи на Комитета са да: 
2.2.1. Информира участниците за предстоящите промени в дейността на националната 

платежна система. 
2.2.2. Осигурява съвместимост и единство на функциониране на националната 

платежна система. 
2.2.3. Допринася за осигуряването на стабилна нормативна уредба за работа и 

развитие на националната платежна система съгласно новите изисквания. 
2.2.4. Подпомага БНБ при осигуряване на надеждни механизми за поддържане на 

ликвидност в платежната система. 
2.2.5. Осигурява среда на осведоменост сред участниците в националната платежна 

система и подпомага БНБ при разпространение идеите за развитие на RINGS. 
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3. Организация 
 
 

3.1. Участие 

Право на участие имат всички участници в RINGS и Асоциацията на търговските 
банки.  
БНБ като агент по сетълмента и участник в RINGS, АТБ, търговските банки, 
системният оператор на системата за обслужване на клиентски плащания, инициирани 
за изпълнение в определен момент БИСЕРА, системният оператор на системата за обс-
лужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната БОРИ-
КА, системният оператор на системата за обслужване на плащания по сделки с безна-
лични ценни книжа и БНБ като оператор на системата за обслужване на сделки с ДЦК 
определят свой представител в Комитета. Представителите следва да разполагат с 
достатъчно правомощия с оглед акуратното представяне позицията на тяхната 
институция пред Комитета.  
При включване на нов участник в RINGS, той също получава право на едно място в 
Комитета.  
Ако участник в RINGS преустанови съществуването си като такъв, мястото му в 
Комитета се закрива. В случай на сливане на банки, новата институция има право само 
на едно място в Комитета. 
 
 
3.2. Координиране 
Комитетът се ръководи от Координационен съвет в състав от петима членове и 
секретар. 
Комитетът се представлява от председател. Председателят и секретарят се избират 
измежду пряко ангажираните с реалната експлоатация и развитието на RINGS 
служители на БНБ, в качеството й на собственик и системен оператор на RINGS.  
 
 

3.3. Начин на действие 

Комитета провежда заседания в пленарен състав най-малко два пъти годишно. През 
останалото време функциите се координират от Съвета по точка 3.2. 
Комитетът обсъжда и изготвя становище по определени търговски, юридически, 
операционни, технически и други въпроси свързани с функционирането на RINGS и с 
бъдещото развитие на системата. 
Комитетът организира провеждане на задълбочени дискусии по ключови въпроси. 
За решаване на отделни проблеми се създават работни групи, към които могат да бъдат 
привличани външни експерти. 
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4. Функции  
 

4.1. Дейности 

Основните дейности на Комитета са: 
4.1.1 Получава информация за функционирането на националната платежна система и 

докладва тази информация на участниците в RINGS. 
4.1.2 Представя пълна информация за възникнали проблеми свързани с 

функционирането на RINGS във всяка от представените институции. 
4.1.3 Обсъжда възникнали въпроси и проблеми, огласява становищата на участниците 

в платежната система и предлага стратегии и/или бъдещи действия по 
специфични въпроси. 

4.1.4 Подпомага участниците в платежната система с цел спазване на установените 
правила и процедури. 

4.1.5 Приема консултативни становища за промени и допълнения в нормативната 
уредба на платежната система. 

4.1.6 Обсъжда предложения за развитието на националната платежна система, за 
подобряване на нейната инфраструктура и намаляване на системния риск при 
спазване на основните принципи и действащите европейски норми в тази об-
ласт. 

4.1.7 Действа като консултативен орган. 
 
БНБ изготвя доклади и дискусионни материали и предлага на Комитета обсъждане на 
актуални проблеми. 

 

4.2. Отговорности на участниците в Комитета 

Лицата излъчени за участие в Комитета осигуряват акуратно представяне пред 
Комитета на становищата на техните институции. 
Участниците докладват взетите решения на съответните групи от отговорни лица за 
работата с RINGS на своите институции.  
Участниците съдействат за ефективното изпълнение на взетите решения в техните 
институции.  
Представителите се излъчват от изпълнителните директори на съответните участници, 
като за да гарантира ефективното изпълнение на отговорностите на членовете на 
Комитета, БНБ изисква те да бъдат лица, които притежават необходимите правомощия.  
 
 
 
 
 
 
 


