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1 Обхват 

Кой? 

Настоящите насоки ще се прилагат за регистрите на трансакции (РТ), както са 

определени в член 3, параграф 1 от РСФЦК и регистрирани съгласно глава III от 

РСФЦК. 

Какво? 

Насоките се прилагат по отношение на: 

а) изчисленията, извършвани от регистрите за трансакции, и формата на 

предоставяне на достъп до данни съгласно член 80, параграф 4 от 

Регламента за европейската пазарна инфраструктура, както е посочено в 

член 5, параграф 2 от Регламента за СФЦК и подробно описано в член 5 от 

РТС относно агрегирането на данни 

б) нивото на достъп до позиции, предоставяно от РТ на образуванията, 

посочени в член 12, параграф 2 от Регламента относно СФЦК, които имат 

достъп до позиции в съответствие с член 3 от РТС относно достъпа до данни. 

Кога? 

За да се гарантира безпроблемното прилагане на насоките, ESMA очаква от 31 

януари 2022 г. нататък РТ да изчисляват позициите в съответствие с настоящите 

насоки. 
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2 Препратки към законодателни актове, съкращения и 

речник на понятията и термините 

Нормативни документи 

Насоки за докладване 

по Регламента 

относно СФЦК 

Насоки относно докладването по членове 4 и 12 от 

Регламента относно СФЦК1 

Насоки за изчисляване 

на позицията 

(Регламент за 

европейската пазарна 

инфраструктура) 

Насоки относно изчисляването на позиции от регистрите 

на трансакции по Регламента за европейската пазарна 

инфраструктура2 

Регламент за ESMA Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на 

Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни 

книжа и пазари), за изменение на Решение 

№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 

Комисията3 

Регламент за 

европейската пазарна 

инфраструктура 

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите 

деривати, централните контрагенти и регистрите на 

трансакции4 

Регламент относно 

СФЦК 

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността 

при сделките за финансиране с ценни книжа и при 

повторното използване, и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 648/20125 

РТС относно 

агрегирането на данни 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/358 на Комисията от 13 

декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 

2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на регулаторните технически стандарти 

относно събирането, проверката, обобщаването, 

 

1 ESMA70-151-2838 на разположение на адрес https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-
2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-
2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf 
2 ESMA70—151—1350 е на разположение на адрес https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-
trade-repositories-under-emir  
: https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-trade-repositories-under-emir 
3 OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84. 
4 ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1. 
5 OВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-trade-repositories-under-emir
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-trade-repositories-under-emir
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-trade-repositories-under-emir
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сравняването и публикуването на данни за сделките за 

финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на 

трансакции6 

РТС относно 

докладването 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията от 13 

декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 

2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на регулаторните технически стандарти за 

уточняване на подробната информация за сделките за 

финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на 

регистрите на трансакции7 

РТС относно достъпа 

до данни 

Делегиран регламент (ЕС) № 2019/357 на Комисията от 

13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 

2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на регулаторните технически стандарти 

относно достъпа до съхраняваните в регистрите на 

трансакции данни за сделките за финансиране с ценни 

книжа8 

РТС относно 

регистрацията  

Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 

13 декември 2018 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и 

на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които 

подробно се уточнява заявлението за регистрация и за 

разширяване на обхвата на регистрацията като регистър 

на трансакции9  

ТСИ относно 

докладването 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 

13 декември 2018 г. за установяване на технически 

стандарти за изпълнение по отношение на формàта и 

честотата на докладите с данни за сделките за 

финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на 

трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 

на Европейския парламент и на Съвета и за изменение 

на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на 

Комисията по отношение на използването на кодове за 

докладването на договори за деривати10 

 

 

6 ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 30. 
7 ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 1. 
8 ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 22. 
9 ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 45. 
10 ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 85. 
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Съкращения 

ESMA  Европейски орган за ценни книжа и пазари 

ISO Международна организация по стандартизация 

SFTP Сигурен сървър за прехвърляне на файлове по 

протокола SSH File Transfer Protocol 

TRACE Система за единен достъп до данните от РТ  

XML Разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language) 

Въпроси и отговори Въпроси и отговори 

ДО 

ЕЦБ 

Документ за обсъждане 

Европейска централна банка 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕС Европейски съюз 

ИКПС Идентификационен код на правен субект 

НКО Национален компетентен орган 

НЦБ Национална централна банка 

РТ Регистър на трансакции 

РТС регулаторни технически стандарти 

Споразумение за 

нивото на обслужване 

Споразумение за нивото на услугите 

СФС Съвет за финансова стабилност 

ТСИ Технически стандарти за изпълнение 

 

Речник на понятия и термини 

1. „Позиции“ означава представянето на експозиции между два контрагента, които 

включват следните набори, определени в Поименно определени позиции: Обзорен 

доклад, набор за кредитни позиции, набор за позиции за обезпечение, набор за 

маржини и набор за повторно използване. 
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2. „СФЦК, по които има открити позиции“, означава СФЦК, чийто падеж не е настъпил 

или които не са били предмет на доклади с видове действия „Грешка“, 

„Приключване/Ранно приключване“ или „Компонент на позицията“, както е посочено 

в таблица 2, поле 98 от приложение I към ТСИ относно докладването. 

3. „Променливи“ са стойностите, които или са взети директно от полетата в отчетите по 

Регламента относно СФЦК, или са извлечени от тези полета, и които ще бъдат 

използвани от РТ за изчисляване на позиции. 

4. „Орган“ означава едно от образуванията, посочени в член 12, параграф 2 от 

Регламента относно СФЦК. 

5. „Показатели“ са променливи, използвани за количествено определяне на различните 

изчисления. Полетата, използвани за определяне на показателите (и величините), 

следват номенклатурата на РТС и ТСИ по отношение на отчетите. 1.17 например 

означава поле 17 на таблица 1. 

6. „Величини“ са свързани със СФЦК променливи, които се използват за групиране на 

СФЦК в позиции. 

7.  „Референтна дата“ означава датата, за която се отнася изчислението. 

3 Цел 

8. Настоящите насоки се основават на член 16, параграф 1 от Регламента за ESMA. В 

съответствие с настоящата разпоредба те имат за цел „създаването на 

последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на 

Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и осигуряването на общо, 

еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза“ по отношение на 

изискванията, посочени в раздел 1 под заглавието „Какво?“, за изчисляване на 

позициите в СФЦК от страна на РТ. В насоките са установени принципи на високо 

равнище, които следва да бъдат спазвани от РТ при изчисляването на тяхната 

позиция. Тези принципи се допълват от специфични процедури, които трябва да се 

спазват, за да се гарантира своевременното и точно отчитане на позициите от страна 

на РТ. 

9. Настоящите насоки също така оказват влияние върху изискването по член 1, 

параграф 1 от РТС относно докладването, съгласно което: „а) изготвеният съгласно 

член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 доклад включва изчерпателните и 

точни данни за съответната СФЦК, посочени в таблици 1, 2, 3 и 4 от приложението“. 

Те също така се основават на раздел 4.9. от Насоките за докладване по Регламента 

относно СФЦК, на своевременното отчитане на сключването, изменението и 

прекратяването на СФЦК и на раздел 4.3 от същите насоки относно правилното 

отчитане на позициите, преминали клиринг чрез ЦК, от контрагентите, така че да 

няма двойно отчитане между търговията и позицията. 

10. С цел бързо оценяване на системните рискове за финансовата стабилност и бърза 

реакция при кризи, НКО следва да могат да имат общ поглед върху експозициите по 

СФЦК на равнище субект. Големият обем данни, които ESMA очаква да бъдат 
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докладвани, обаче ще затрудни много органи да обработват и анализират бързо тези 

данни, което ще попречи на органите да оценят рисковете. 

11. Освен това възможността на отчитащите се контрагенти да отчитат сделките си пред 

различни РТ представлява особено предизвикателство за установяването на набор 

от позиции на равнище субект, които са последователни, пълни и съгласувани между 

субектите и СФЦК. 

12. По-специално всеки отделен РТ може да притежава само частична информация за 

експозицията на даден субект по отношение на който и да е продукт и всеки от 

неговите контрагенти. Следователно в някои случаи РТ може да изчисляват само 

частична позиция на ниво РТ за всеки субект. 

13. Поради това определянето на цялостна позиция на равнището на субекта изисква 

сумиране на позициите на ниво РТ в няколко РТ. Цялостните позиции на равнището 

на субекта следва да се определят от органите и да се основават на съвкупност от 

позиции на ниво РТ. Поради това от съществено значение е да има 

последователност при изчисляването на позицията на ниво РТ. РТ следва да 

използват общи споразумения, правила и методологии за определяне и изчисляване 

на докладването на сделките по СФЦК. Струва се да се отбележи, че ESMA очаква 

прилагането на Насоките да осигури следните ползи: 

- намаляване на усилията за периодичното изискване на тази информация и 

гарантиране, че няма пропусната информация; 

- намаляване на времето за обработване на получената информация; 

- гарантиране на еднакви условия на конкуренция от гледна точка на 

информацията, която трябва да предоставят всички РТ, чрез хармонизиране на 

докладването; 

- осигуряване на съгласувани, хармонизирани и високи стандарти на обобщените 

данни за позициите, предоставяни на съответните органи; 

- гарантиране на цялостна информация, която е необходима за рисково-

базирания надзор на ESMA. 
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4 Спазване на насоките и задължения за докладване 

Статут на насоките 

14. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA РТ трябва да полагат всички 

усилия за спазване на настоящите насоки. 

15. ESMA оценява прилагането на тези насоки от РТ чрез постоянния си пряк надзор. 

 

Изисквания за докладване 

16. От РТ не се изисква да докладват дали спазват настоящите насоки. 
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5  Насоки относно изчисляването на позициите в СФЦК 

от регистрите на трансакции 

I. График на докладване 

Насока 1. РТ следва да включват СФЦК в съответната(ите) позиция(и), обобщени от 

момента, в който са отчетени, въпреки че сетълментът може да се осъществи само 

в бъдеще. Това включва както кредитната страна, така и насрещната страна на 

сделката, независимо от съответните дати на вальора. 

Насока 2. РТ следва да гарантират, че изчисленията се отнасят до най-актуалния 

пълен набор от данни за състоянието на сделката, като се взема предвид датата 

на събитието, докладвана от контрагентите в съответствие с Насоките за 

докладване по Регламента относно СФЦК и съгласно изискванията по член 5, 

параграф 1 от ТСИ относно докладването. Изчисленията следва да се 

актуализират за всеки работен ден, като ясно се посочва приложимата 

референтна дата за всяко изчисление. РТ следва също така да предоставят 

позицията на органите в деня на изчислението, като следват следните стъпки: 

Tаблица 1 -  График 

# Събитие Ден/час 

1 Крайна дата на събитието T Ден T  

2 Възстановяване на подходящи референтни валутни 

курсове за ден T за целите на конвертирането СФЦК, 

където T2F57 (пазарна стойност) и T2F88 (пазарна 

стойност на обезпечението) следва да се конвертират, за 

да бъдат приложени при извършването на изчислението 

в ден T+2.  

Ден T, 16,00 ч. 

универсално време 

(17,00 ч. 

централноевропейско 

време) 

3 Докладващите субекти трябва да представят на РТ 

отчети за СФЦК, свързани с датата на събитието T  

От Ден T до Ден T+1, 

23,59 ч. (местно време 

на насрещната 

страна) 

4 Краен срок за предаване на докладите за СФЦК на РТ за 

ден на събитието T 

Ден Т+ 1 23,59 ч. 

(местно време на 

контрагента) 

5 Изчисляване на TR на позициите въз основа на 

последното търговско състояние на неприключените 

СФЦК към края на датата на събитието T+ 1  

Ден T+2, от 00,00 ч. до 

23,59 ч. универсално 

време. 
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6 РП предоставя на съответните органи доклади за 

позициите въз основа на дата Т на събитието. 

Ден T+2, от 00,00 ч. до 

23,59 ч. универсално 

време. 

 

II. Липсващи данни за полета, които представляват показатели или величини 

Насока 3. За СФЦК липсващи данни за един или повече от изискваните показатели 

или величини, TR следва да включват СФЦК с тези липсващи стойности в отделна 

позиция. РТ обаче следва да изключват от всички съответни изчисления 

липсващите данни за СФЦК за величините „отчитащ се контрагент„, „друг 

контрагент“ и „вид на СФЦК“. 

 

III. Идентифициране и действия по отношение на отклоняващи се от нормата 

стойности 

Насока 4. Всеки РТ трябва да разполага с надеждна процедура за идентифициране 

на необичайни стойности, т.е. стойности, силно различаващи се от нормалните, 

във връзка със СФЦК, които получава от контрагенти. За дадена позиция РТ 

трябва да изчисли позициите според показателите, които изключват отчети със 

стойности, силно различаващи се от нормалните, както и според показателите, 

включващи всички отчети, които отговарят на величините за всяко изчисление. И 

двете изчисления следва да бъдат включени в един доклад. TR следва да указва 

кои позиции включват необичайни стойности. TR следва да идентифицират 

анормалните стойности в абсолютни стойности и не следва да се компенсира 

между положителни и отрицателни стойности. 

 

IV Алгоритми, използвани при изчисленията 

Насока 5. По искане на ESMA, РТ трябва да има на разположение във всеки един 

момент изчислителните алгоритми, които използва, както и процедурата 

(процедурите), която (които) следва за изготвяне на всеки от петте набора от данни 

във връзка с изчисленията на описаните в настоящите насоки позиции. 

Насока 6. Когато РТ предоставят на даден орган достъп до грешни данни и самият 

РТ е причинил грешката, данните следва да бъдат актуализирани от РТ, така че 

да бъдат коригирани възможно най-скоро, а грешните изчисления за предходните 

две години, считано от последния работен ден на всяка седмица, следва да бъдат 

правилно докладвани. Когато причина за неправилното изчисление от страна на 

РТ е грешка на отчитащия се контрагент, а не на РТ, следва да бъдат уведомени 

всички органи и да им бъде предоставена възможност да поискат от съответния 

РТ изменен вариант на всяко грешно изчисление. Когато част или всички данни, 

подлежащи на корекции, се прехвърлят, само TR, към който са пренесени данните, 
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следва да извърши изчисленията след корекциите. 

Насока 7. РТ трябва да поддържат архив на всички извършени от тях изчисления на 

позициите за период от не по-малко от две години. 

Насока 8. РТ, които получават данни, прехвърлени от друг РТ , трябва да съхраняват 

вече изчислените позиции, прехвърлени от стари РТ, за период от не по-малко от 

две години, както и да съблюдават Насока 7 от момента на прехвърлянето нататък. 

 

V. Поименно определени позиции 

Насока 9. При изчисляване на позициите, с което се идентифицират контрагентите 

по СФЦК, РТ следва да генерират пет отделни доклада за позициите. Тези доклади 

представляват обзорен доклад, доклад за кредитни позиции, доклад за позиции за 

обезпечение, доклад за маржините и доклад за повторно използване; Тези набори 

от данни трябва да имат уникални идентификатори и да бъдат обозначени със 

съответната референтна дата. Тези доклади следва да включват данните, 

посочени в таблица 4. 

Насока 10. Що се отнася до обобщаващия доклад, доклада за кредитните позиции, 

доклада за позициите за обезпечение и доклада за маржините, следва да се 

изчисли уникална стойност за всяка отделна двойка контрагенти (Ei, Ej), където i ≠ 

j, и за набор от размери Zk в момент t, където t е конкретна дата на събитието. 

Когато и двамата контрагенти са докладвали пред един и същ РТ, РТ следва да 

изчисли позицията за всеки от двамата контрагенти. 

Насока 11. РТ следва да включват в изчисленията само СФЦК, които подлежат на 

задължението за докладване съгласно член 4 от Регламента за СФЦК. В случай 

че член 4 от Регламента за СФЦК не се прилага за един от отчитащите се 

контрагенти, неговите отчети за СФЦК следва да бъдат изключени от 

изчисляването на позицията. 

 

VI Показатели 

Насока 12. РТ следва да изчислят показателите, включени в . Tаблица 2 - Показатели 

за позициите. Ценовите показатели следва да се изчисляват като 

среднопретеглени стойности, докато количествените показатели следва да се 

изчисляват като броене на броя на УТИ и като сбор за всяка променлива на 

експозицията и валутата. 
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Tаблица 2 -  Показатели за позициите  

Масив от 

данни 
Количествени показатели Ценови показатели 

Обобщаващ 

доклад 

Брой трансакции 

УТИ (2,1) 11 

 

Експозиция: 

Размер на главницата към вальора 

(2,37) 

Размер на главницата към падежа 

(2,38) 

Стойност на заема (2,56) 

Пазарна стойност (2,57) 

Непогасен маржин заем (2,69) 

Размер на паричното обезпечение 

(2,76) 

Пазарна стойност на обезпечението 

(2,88) 

 

Доклад за 

заема 

Брой трансакции: 

УТИ (2,1)12 

 

Експозиция: 

репо сделки Размер на главницата 

към вальора (2,37) 

BSB: Размер на главницата към 

вальора (2,37) 

(SLB): Стойност на заема (2,56) 

(SLB): Пазарна стойност (2,57) 

ML: Непогасен маржин заем (2,69) + 

кратка пазарна стойност (2,71) 

Коефициенти: 

репо сделки Фиксиран лихвен 

процент (2,23 претеглен с 2,37); 

Плаващ лихвен процент (2,32 

претеглен с 2,37)13 

 

BSB: Размер на главницата към 

датата на падежа (2,38), разделен 

на главницата на вальорния ден 

(2,37) минус 1, коригиран с 

продължителността на СФЦК на 

база 365 (365, разделена на 

разликата между вальор 2,13 и 

дата на падежа 2,14) и претеглен с 

2,37) 

 

ML: Фиксиран лихвен процент (2,23 

претеглен с 2,69 и 2,71); Плаващ 

лихвен процент (2,32 претеглен с 

2,69 + 2,71 за маржин заеми) 2 

 

Такси 

 

11Уникалните търговски идентификатори (УТИ) се използват за изчисляване на броя на сделките за репо сделки и 
заемане на ценни книжа, както и на броя на съществуващите двустранни маржин заемни правоотношения. Това не се 
отнася за повторното използване на обезпеченията. 
12 Пак там. 
13 Плаващите лихвени проценти следва да се изчисляват само за основните референтни пазарни лихвени проценти 
(вж. по-долу). 
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Tаблица 2 -  Показатели за позициите  

Масив от 

данни 
Количествени показатели Ценови показатели 

(SLB) Такса за отпускане на заеми 

(2,67 претеглени с 2,57) 

Доклад за 

обезпеченията 

Експозиция: 

Количество или номинална стойност 

на обезпечението (2,83)14 

Пазарна стойност на обезпечението 

(2,88)15 

Размер на паричното обезпечение 

(2,76) 

Процентно намаление: 

Процентно намаление или 

допълнително обезпечение (2,89 

претеглени с 2,83 и/или 2,76)163  

Доклад за 

маржа на 

печалбата 

Експозиция: 

Предоставен първоначален маржин 

(3,8) 

Предоставен вариационен маржин 

(3,10) 

Излишък по предоставеното 

обезпечение (3,16) 

 

Повторно 

използване на 

обезпечения 

Непарични обезпечения: 

Стойност на повторно използвано 

обезпечение (4,8) 

Очаквано повторно използване на 

обезпечението (4,9) 

 

Парични средства 

Реинвестирана парична сума (4,13) 

Лихвен процент: 

Процент по реинвестицията (4,11 

претеглени с 4,13) 

 

Насока 13. Когато за една и съща позиция РТ получава съобщения за обезпечение, 

съдържащи както положителни, така и отрицателни стойности, той следва да ги 

включи в отделни позиции – една за обезпечения с положителен и една за 

обезпечения с отрицателен знак. 

Насока 14. Включените в изчисленията цифри не трябва да се закръгляват, а 

изчислената позиция трябва да се закръгли до подходящ знак. 

 

 

14Отчитане на знака 
15Отчитане на знака 
16Процентното намаление или допълнително обезпечение се претегля по количеството на обезпечението или 
номиналната стойност (2,83), когато се използва непарично обезпечение, в противен случай – с размера на паричното 
обезпечение (2,76). За портфейлите за СФЦК, тъй като ще бъде отчетена само една стойност на процентно намаление, 
като тегло следва да се използва сумата на паричното и непаричното обезпечение. 
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VII Валута на показателите 

Насока 15. РТ следва да изчисляват позициите във валутата, в която е деноминирана 

СФЦК, за всички валути, емитирани от държавите – членки на ЕИП; за GBP, CHF, 

USD и JPY; и еквивалентна стойност в евро въз основа на референтния курс на 

ЕЦБ за съответната дата на събитието за всички горепосочени валути. Освен това 

РТ следва да изчислят равностойността в евро на група, включваща AUD, CAD, 

HKD, NZD, SGD и TWD, както и на група от всички останали валути. 

 

VIII Величини 

Насока 16. TRS следва да използва полетата, включени в Tаблица 3 - Величини за на 

отчетите за позиции по СФЦК (включително валутите на метричните показатели) 

при изчислението на съответните доклади за позиции, а именно обзорния доклад, 

доклада за кредитните позиции, доклада за обезпеченията, доклада за маржините 

и доклада за повторното използване. За подробни инструкции относно 

включването на различните величини РТ трябва да следват Насока 17 до Насока 

23. За останалите величини, за които изчислението не е изрично посочено по друг 

начин, данните следва да бъдат групирани в съответствие с докладваните 

стойности. 

Tаблица 3 -  Величини за на отчетите за позиции по СФЦК (включително 

валутите на метричните показатели) 

Величини17 Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Докладващ 

контрагент  

(1,3), (3,4), (4,3) 

x x x x x 

Друг контрагент 

(1,11), (3,6) 
x x x x  

Страна на 

контрагента (1,9)18 
x x x 

 
 

Тристранен 

посредник (1,14)19 
 x x 

 
 

Посредник – 

кредитор (1,15)20 
 x x 

 
 

Вид СФЦК (2,4) x x x   

 

17 Включително валутите на метричните показатели 
18 Само за СФЦК, обезпечени на ниво сделка 
19 Показател True/False 
20 Показател True/False 
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Tаблица 3 -  Величини за на отчетите за позиции по СФЦК (включително 

валутите на метричните показатели) 

Величини17 Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Извършен клиринг 

(2,5) 
 x x 

 
 

Място на търговия 

(2,8) 
x x x 

 
 

Вид на рамковия 

договор“ (2,9); 
x x x 

 
 

Падеж (2,14)   x x 
 

 

Индикатор за общо 

обезпечение (2,18) 
 x x 

 
 

Безсрочна (2,21)  x x   

Лихвени проценти 

- Фиксирани 

(2,23) 

- Плаващи 

(2,25) 

 

 

x 

x 

 

 

 

Валута на 

главницата (2,39)  
 x  

 
 

Валута на цената 

(2,50) 
 x  

 
 

Качество на ценната 

книга (2,51) 
 x  

 
 

Вид на ценната 

книга (2,55) 
x x  

 
 

Основната валута 

на непогасения 

маржин заем (2,70).  

 x  

 

 

Обезпечаване на 

нетна експозиция 

(2,73) 

 x x 

 

 

Вид на компонента 

на обезпечението 

(2,75), (4,6) 

x  x 

 

x 
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Tаблица 3 -  Величини за на отчетите за позиции по СФЦК (включително 

валутите на метричните показатели) 

Величини17 Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Валута на паричното 

обезпечение (2,77), 

(4,14) 

  x 

 

x 

Валута на цената 

(2,86, 4,10)  
  x 

 
x 

Качество на 

обезпечението 

(2,90) 

  x 

 

 

Падеж на ценната 

книга (2,91) 
  x 

 
 

Юрисдикция на 

емитента (2,92) 
  x 

 
 

Вид обезпечение 

(2,94) 
x  x 

 
 

РТ, където другият 

контрагент се е 

отчел21 

x x x 

 

 

Статус на 

съгласуваност 

 x x   

Вид на 

реинвестираните 

парични средства 

(4,12) 

   

 

x 

 

21Генерирани от Регистъра за трансакции 
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Насока 17. РТ следва да включват информация за юрисдикцията на емитента, като 

включват следната информация за кода на държавата: (а) за всяка държава – 

членка на ЕИП; (б) за Обединеното кралство, в) за Швейцария, г) за Съединените 

щати, д) за Япония, е) група за европейски юрисдикции, юрисдикции извън ЕИП 

(Русия, Украйна, Турция), ж) група от други напреднали юрисдикции като 

Австралия, Канада, Китай, Нова Зеландия, Сингапур и Тайван и з) група от 

останалия свят. 

Насока 18. РТ следва да обозначат с TRUE или FALSE участието на тристранен агент 

и заемодател представител в СФЦК. 

Насока 19. РТ следва да изчисляват отделни позиции за СФЦК с фиксиран лихвен 

процент и за тези с плаващ лихвен процент. При изчисляване на позициите в СФЦК 

с плаващ лихвен процент, РТ следва да създават следните групи ставки и срокове 

до падежа на ставките: 

а. €STR 

б. Euribor (1M, 3M, 6M, други пpедматуpитетни пеpиоди) 

в. €STR-OIS (Overnight Index Swap 1d, 1w, други пpедматуpитетни 

пеpиоди) 

г. GBP Libor (1M, 3M, други пpедматуpитетни пеpиоди) и съответната 

последваща ставка 

д. USD Libor (1M, 3M, други пpедматуpитетни пеpиоди) и съответната 

последваща ставка 

е. SOFR (1M, 3M, други пpедматуpитетни пеpиоди) 

ж. USD OIS (Overnight Index Swap 1d, 1w, други пpедматуритетни пеpиоди) 

з. Други плаващи лихвени проценти 

Насока 20. РТ следва да изчисляват позициите със следната разбивка: а) място на 

търговия от ЕИП, б) място на търговия извън ЕИП и в) извън мястото на търговия, 

когато мястото на търговия е докладвано с XOFF или XXXX.. РТ следва да 

разглеждат дадена сделка като „ЕИП по място„, ако полето „място на търговия“ е 

попълнено с MIC, включен в регистъра на ESMA на местата на търговия. РТ следва 

да разглеждат дадена сделка като „извън ЕИП по място„, ако полето „място за 

търговия“ е попълнено с MIC, който не е включен в регистъра на ESMA на местата 

на търговия, но е посочен в базата данни на MIC кодовете, поддържана от ISO22. 

Насока 21. РТ следва да използва следните групи за съвкупности от СФЦК със сходни 

стойности за срока на СФЦК и за датата на падежа на ценната книга. Всяка маржин 

заемна сделка следва да бъде класифицирана като отворена. Срокът на СФЦК и 

остатъчният срок до падежа на ценната книга следва да се изчисляват като 

разликата между датата на падежа на СФЦК и референтната дата въз основа на 

Григорианския календар. 

а. Безсрочна 
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б. Едно денонощие (1 работен ден) 

в. Повече от един ден и до една седмица включително 

г. Повече от една седмица и до един месец включително 

д. Повече от един месец и до три месеца включително 

е. Повече от три месеца и до шест месеца включително 

ж. Повече от шест месеца и включително една година 

з. Повече от година 

 

Насока 22. В случай че падежът на дадена СФЦК е на дата, която не съществува в 

месеца на референтната дата (т.е. в месец с 29, 30, 31 дни), решението за това в 

коя група да бъде включена тази СФЦК според Насока 21 трябва да бъде взето 

чрез третиране на СФЦК все едно, че изчисленията се правят на падежа за месеца, 

в който е референтната дата. Например, ако изчисляването на позицията по СФЦК 

е с референтна дата 31 януари и падежът на СФЦК (или на ценната книга, 

използвана за обезпечаване на тази СФЦК) е 28 февруари, тази СФЦК (или 

ценната книга, използвана за обезпечаване на тази СФЦК) следва да бъде 

включена в матуритетния интервал „един месец или по-малко“. Ако референтната 

дата е 31 януари, а падежът е на 1 март, СФЦК (или ценната книга, използвана за 

обезпечаване на тази СФЦК) трябва да бъде отнесена към групата „Над един 

месец, но не повече от три месеца“. Ако референтната дата на изчислението е 30 

април и срокът на падежа на СФЦК (или на ценната книга, използвана за 

обезпечаване на тази СФЦК) е 31 май, тогава СФЦК (или ценната книга, 

използвана за обезпечаване на тази СФЦК) следва да бъдат включени в 

матуритетния клас „един месец или по-малко“. 

Насока 23. РТ следва да изчисляват отделни позиции в зависимост от равнението на 

СФЦК, определена в съответствие със стойностите, включени в таблица 3 от 

приложение I към РТС относно обобщаването на данните. Когато РТ е получил 

двете страни на СФЦК, които са включени в дадена позиция, РT следва да изчисли 

отделна позиция за всяка страна, дори когато те са напълно уравнени. 

 

 

22 https://www.iso20022.org/market-identifier-codes 

https://www.iso20022.org/market-identifier-codes
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IX Обобщение на показателите и величините, които трябва да бъдат включени в 

докладите за позициите 

Tаблица 4 -  Набор от променливи за докладите за позициите съгласно 

Регламента за СФЦК 

Променлива Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Отчитащ се 

контрагент (1,3) 
x x x 

x 

(3,4) 

x 

(4,3) 

Друг контрагент 

(1,11) 
x x x 

x 

(3,6) 
 

Страна на 

контрагента (1,9)23 
x x x 

 
 

Тристранен 

посредник (1,14) 
 x x 

 
 

Посредник – 

кредитор (1,15) 
 x x 

 
 

Брой на УТИ (2,1) x x    

Вид СФЦК (2,4) x x x 
 

 

Извършен клиринг 

(2,5) 
 x x 

 
 

Място на търговия 

(2,8) 
x x x 

 
 

„Вид рамков 

договор“ (поле 2.9); 
x x x 

 
 

Падеж (2.14)   x x   

Индикатор за общо 

обезпечение (2,18) 
 x x 

 
 

Безсрочно (2,21)   x x   

Коефициенти 

- Фиксиран 

- Плаващ 

- Изчислен 

BSB  

x 

x 

x 

 

x 

x 

(Репо, 

BSB, ML) 

 

 

 

 

23 Само за СФЦК, обезпечени на ниво сделка 
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Tаблица 4 -  Набор от променливи за докладите за позициите съгласно 

Регламента за СФЦК 

Променлива Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Такса за заемане 

(2,67) 
 x  

 
 

Размер на 

главницата към 

вальора (2,37) 

x 

x 

(Репо и 

BSB) 

 

 

 

Валута на 

главницата (2,39)  
 x  

 
 

Валута на цената 

(2,50) 
 x  

 
 

Качество на ценната 

книга (2,51) 
 x  

 
 

Вид на ценната 

книга (2,55) 
x x  

 
 

Пазарна стойност 

(2,57) 
x 

x 

(SLB) 
 

 
 

Непогасен маржин 

заем (2,69) 
x 

x 

(ML) 
 

 
 

Основната валута 

на непогасените 

маржин заеми.  

 x  
 

 

Къса пазарна 

стойност (2,71) 
 

x 

(ML) 
 

 
 

Обезпечаване на 

нетна експозиция 

(2,73) 

 x x 
 

 

Вид на компонента 

на обезпечението 

(2,75) 

x  x 
 x 

(4,6) 

Размер на 

паричното 

обезпечение (2,76) 

x  x 
 

 

Валута на 

паричното 

обезпечение (2,77) 

  x 
 x 

(4,14) 

Количество или 

номинална стойност 

на обезпечението 

(2,83) 

 x  

 

 



 

 ЗА РЕДОВНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ESMA 

 

23 

Tаблица 4 -  Набор от променливи за докладите за позициите съгласно 

Регламента за СФЦК 

Променлива Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Валута на цената 

(2,86) 
  x 

 
X(4.10) 

Пазарна стойност на 

обезпечението 

(2,88) 

x  x 
 

 

Процентно 

намаление или 

допълнително 

обезпечение (2,89 

претеглени с 2,83 

и/или 2,76) 

  x 

 

 

Качество на 

обезпечението 

(2,90) 

  x 
 

 

Падеж на ценната 

книга (2.91) 
  x 

 
 

Юрисдикция на 

емитента (2.92) 
  x 

 
 

Вид обезпечение 

(2,94) 
x  x 

 
 

РТ, на което другият 

контрагент е отчел 
x x x 

 
 

Статус на 

съгласуваност 
 x x 

 
 

Предоставен 

първоначален 

маржин (3,8) 

   
x 

 

Предоставен 

вариационен 

маржин (3,10) 

   
x 

 

Излишък по 

предоставеното 

обезпечение (3,16) 

   
x 

 

Стойност на 

повторно 

използвано 

обезпечение (4,8) 

   

 

x 

Очаквано повторно 

използване на 

обезпечението (4,9) 

   
 

x 
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Tаблица 4 -  Набор от променливи за докладите за позициите съгласно 

Регламента за СФЦК 

Променлива Преглед Кредит  Обезпечения Маржин 
Повторно 

използване 

Процент на 

реинвестиране (4,11 

претеглени с 4,13) 

   
 

х 

Вид реинвестирана 

парична инвестиция 

(4,12) 

   
 

x 

Реинвестирана 

парична сума (4,13) 
   

 
x 

 

 


