
 1 

Ц Е Н Т Р А Л Е Н  Д Е П О З И Т А Р  АД 

 

 

                                                   ПРОЕКТ 

 

З А  И З М Е Н Е Н И Е  И  Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  

 П Р А В И Л Н И К А  З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  „ Ц Е Н Т Р А Л Е Н  

Д Е П О З И Т А Р ”  А Д  

 

 

Съветът на директорите (СД) на „Централен депозитар” АД (ЦД АД) на основание чл. 

2, ал.2 от Правилника за дейността на ЦД, приема настоящия проект за  изменение и 

допълнение на Правилника за дейността на ЦД: 

 

Част първа 

 

глава първа „Основни принципи и положения”, раздел I „Общи положения” 

   

 

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения: 

 

1.Ал.1: 

 „(1) Този правилник урежда реда и условията за извършване на дейността на 

„Централен депозитар” АД (Централния депозитар, ЦД) съгласно Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти 

(ЗПФИ), актовете по прилагането им, и другите приложими по отношение на 

Централния депозитар нормативни актове.“ 

 

2.Ал.2, т.4: 

„4. условията и реда за извършването на дейностите по чл. 127а, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и 

Наредба № 8  от 03.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията 

към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на 

ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на 

ценни книжа (Наредба № 8), както и дейностите по дял пети от ЗПФИ“ 

 

3.Ал.2, т.10: 

„10. правилата на централния регистър на ценни книжа (ЦРЦК)“ 

 

4.Досегашната т.10 става т.11. 

 

§ 2. В чл.2 се правят следните изменения 

 

1. Ал.1 се изменя по следния начин: 

 

„(1) Изменения и допълнения на правилника се приемат от Съвета на директорите (СД) 

на ЦД и подлежат на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор по 

реда на чл.130, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.167, ал.4 и 5 от ЗПФИ.” 

 

2.В ал.6 се добавя следното изречение: 
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„В приложимите случаи промените в правилника се съгласуват и с Комитета на 

ползвателите към ЦД.“ 

 

 

§ 3. В чл. 3, ал.1 се правят следните промени:  

 

1.Ал.1 

„(1) Централният депозитар  води централния регистър на ценни книжа чрез 

организиране и управление на регистрационна система за безналични финансови 

инструменти (регистрационна система, регистър), включително извършва следните 

дейности:” 

 

2.Създава се нова т.8: 

„8. организира разпределянето на дивиденти от публичните дружества, както и 

разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания, включително и 

извършването на уведомления и други действия по администриране на разпределянето 

на дивиденти, разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания. „ 

 

§ 4. Чл.5, ал.1 се изменя по следния начин: 

 

„(1) Централен депозитар предоставя на членовете си механизми за приключване на 

сделки с безналични финансови инструменти, при осъществяване на дейността като 

оператор на система с окончателност на сетълмента в съответствие с чл. 227а от ЗПФИ 

и глава осма, раздел I от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).” 

 

 

глава втора „Членство в ЦД”,  

 

раздел I „Общи положения”  

 

§ 5. В чл.7 ал.2 се заличават думите „в съответствие с чл. 109а, ал. 2 от ЗППЦК“. 

 

§ 6. В чл.10, ал.1 се правят следните изменения: 

 

1.Ал.1 се изменя: 

„(1) Операторът по регистъра извършва предвидените в настоящия правилник дейности 

чрез подаване на съобщения с инструкции за операции в регистрационната система 

(ЦРЦК и другите, водени от ЦД регистри), както следва:“ 

 

2. В ал.3 числото 56 се заменя със „109“. 

 

раздел II „Условия  и изисквания за членство в ЦД”  

 

 

§ 7. Чл. 11, ал. се изменя: 

 

„Членове на Централния депозитар могат да са лицата, посочени в чл. 131, ал. 2 от 

ЗППЦК и чл.76, ал.1 от Наредба № 8, приети от Съвета на директорите на ЦД при 

условията и реда на този правилник:“  
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Раздел III „Ред за приемане на членове и промяна на вида членство” 

 

 

§ 8. Чл.15, ал.5 се изменя по следния начин: 

 

„(5) В случаите на подаване на документи от страна на чуждестранни лица се 

предоставят съответните на посочените в ал. 2 еквивалентни документи. Документите, 

които са на чужд език следва да бъдат придружени от превод на български език и 

легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.“ 

 

Раздел IV „Договор за членство и задължения на членовете на ЦД” 

 

 

§ 9. Чл.17, ал.3 се изменя по следния начин: 

 

„(3) Договорът за членство се сключва след вземане на решение от Съвета на 

директорите, с което се одобрява заявлението за членство, съответно след 

постановяване на решение на КФН или арбитражния съд към ЦД, с което се отменя 

отказ на Съвета на директорите за приемане на нов член.“ 

 

Раздел V  ”Спиране и прекратяване на членство” 

 

 

§ 10. Чл.22 се изменя по следния начин: 

 

„Чл. 22. (1) СД има право временно да спре членството в случаите и по реда на глава 

трета от настоящия Правилник. 

(2) В случаите по чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 3, т. 4 изпълнителният директор на ЦД 

може да разпореди временно ограничаване на достъпа на съответния член до СКС, за 

срок до постановяване на решение от СД на ЦД, с цел осигуряване на сигурността на 

СКС и защита на интересите на притежателите на финансови инструменти. 

(3) На съответния член на ЦД с ограничен достъп по ал.2 се осигурява техническа 

възможност за подаване на нареждания за операции, необходими за уреждане на 

отношенията с клиентите му по реда на ЗПФИ.“ 

 

 

Част втора 

 

§ 11. Наименованието на част втора се променя: 

 

„Правила за централния регистър на ценни книжа. Регистрация на безналични 

финансови инструменти. Обслужване на корпоративни действия“ 

 

 

Глава пета  

 

§ 13. Създава се Раздел I „Общи правила за централния регистър на ценни книжа“ със 

следното съдържание: 
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„Чл. 33а. (1) Регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до централния 

регистър на ценни книжа (ЦРЦК), съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, се 

уреждат в настоящите правила при съответно прилагане на останалите части на 

Правилника за дейността на ЦД.  

 

(2) ЦД осъществява дейността по водене на ЦРЦК чрез организиране и управление на 

регистрационна система за безналични и дематериализирани (обездвижени) финансови 

инструменти (регистрационна система, регистър). 

 

(3) Регистрационната система се състои от електронни записи на емисиите безналични 

финансови инструменти и включва: 

 

1.ЦРЦК; 

2.регистър на емисии финансови инструменти, които не подлежат на вписване в 

ЦРЦК; 

3.други регистри, които ЦД води в съответствие с действащото законодателство. 

 

(4) Чрез регистрационната система ЦД осъществява функциите по: 

1.водене и поддържане на ЦРЦК; 

2.извършване на регистрационните услуги и услугите по централно поддържане по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. 

 

 

Чл. 33б. (1) В регистрационна система на ЦД се вписват емисии безналични финансови 

инструменти, както следва: 

 

1. безналични дялови ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република 

България; 

2. безналични недялови ценни книжа и дялове на предприятия за колективно 

инвестиране, издадени съгласно законодателството на Република България; 

3. безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в друга държава с 

цел регистрация на място за търговия в Република България; 

4. други емисии безналични финансови инструменти в съответствие с действащото 

законодателство. 

 

(2) Ценните книжа по т.1 и т.2 се регистрират в ЦРЦК, който е функционално и 

системно обособен от останалите регистри, които ЦД води по реда на действащото 

законодателство. 

 

 

Чл. 33в. (1) Регистрацията и поддържането на емисия финансови инструменти в ЦРЦК 

се извършва в съответствие с ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и с 

приложимите изисквания на Регламент 909 и делегираните актове по прилагането му. 

 

(2) ЦД обезпечава нормалното функциониране и съхраняване на информацията в ЦРЦК 

по реда на настоящия правилник и приложимата нормативна уредба. 

 

(3) Предвидените в настоящия правилник мерки за сигурност и защита на 

информационните системи на ЦД се прилагат относно ЦРЦК. 
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Чл. 33г. (1) ЦД не отговаря за вреди, свързани с организирането и управлението на 

регистрационната система, причинени в резултат на непълна, невярна или неточна 

информация, предоставена от неговите членове, от емитенти на финансови 

инструменти или от друга депозитарна институция. 

(2) ЦД не носи отговорност за верността на данните, получени от неговите членове, 

емитенти, други депозитарни институции и други овластени органи и лица, както и за 

законосъобразността на действията им, свързани с вписвания в регистрационната 

система, освен ако служител на ЦД е разполагал с данни, че представената на 

депозитаря информация е непълна, невярна или неточна 

(3) ЦД отговаря за вреди, причинени в резултат на негови или на негови служители 

действия и бездействия в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове, 

настоящия правилник и други вътрешни правила, уреждащи дейността му. Отговорност 

по предходното изречение за действия и бездействия на лица, свързани със служители 

на ЦД, може да възникне само в случай, че вредите са причинено съвместно със 

служители на ЦД. Претенции за вреди се предявяват по общия исков ред.“ 

 

 

§ 14. Създава се Раздел II „Вписване и достъп до ЦРЦК“. 

 

§ 15. Чл.34 се изменя, както следва: 

 

„Чл. 34. (1) В ЦРЦК се вписва следната информация:  

1. имената на притежателя на финансови инструменти по чл. 127 от ЗППЦК, както и 

имената на лицето по чл. 133 от ЗПФИ, което държи от свое име по обща сметка 

финансови инструменти на други лица; 

2. ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг 

идентификационен номер на юридическо лице; 

3. идентификационен код на правния субект, ако има такъв; 

4. тип на сделката; 

5. дата на сделката; 

6. дата и час на сетълмента; 

7. брой финансови инструменти; 

8. стойност на сделката; 

9. наименование на емисията; 

10. идентификационен код на емисията ценни книжа; 

11. идентификационен код на емитента; 

12. идентификационен код на сметките за ценни книжа на емитентите; 

13. идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на участниците; 

14. посредници по сделката; 

15. данни за централния депозитар на ценни книжа, при който е регистрирана емисията; 

16. особени залози и финансови обезпечения върху финансови инструменти; 

17. запазване, съответно прехвърляне правото на глас и правото на дивидент при 

сделки с прехвърляне, съответно запазване правото на собственост върху финансовите 

инструменти. 

 

(2) За всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права, 

ЦД открива сметка за финансови инструменти на дружеството, емитирало финансови 

инструменти и сметки на притежателите на финансови инструменти. Във връзка със 

сметките по предходното изречение в регистъра се поддържат данните, посочени в чл. 

4-6 от Наредба № 8. 

https://web.apis.bg/p.php?i=11243#p43194721
https://web.apis.bg/p.php?i=3334715#p36962188
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(3) В регистъра относно сключените репо или обратно репо-сделки се вписват следните 

данни: 

1. страните по репо сделката; 

2. срок на договора; 

3. дата на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване на 

безналичните финансови инструменти; 

4. цената на изпълнение на безусловния и неотменяем ангажимент; 

5. лицата, които упражняват правата по безналичните финансови инструменти, както и 

условията за упражняване правото на глас. 

 

(4) Сметките в ЦРЦК се откриват и водят по реда на част трета от настоящия 

правилник. 

(5) ЦД води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, ал. 1 от 

ЗППЦК по реда на глава седма от настоящия Правилник. 

(6) Системата за регистрация на финансови инструменти в ЦРЦК се поддържа от ЦД 

при спазване на изискванията съгласно чл.85 от Наредба № 8. 

(7) Вписване на тежести върху емисии финансови инструменти, регистрирани в ЦРЦК, 

се извършва по реда на част седма от настоящия правилник.“ 

 

 

§ 16. Чл.35 се изменя, както следва: 

 

„Чл. 35. (1) Първоначалната регистрация на емисия финансови инструменти и 

промените по вписаните обстоятелства се извършват въз основа заявление по образец 

(публикувано на интернет страницата на ЦД) на хартиен носител или подадено чрез 

електронния портал на ЦД от: 

1. емитент на финансови инструменти; 

2. член на ЦД; 

3. Агенцията за публични предпрития и контрол (АППК); 

4. други органи и лица в предвидените от закона случаи. 

(2) Към заявленията се прилагат документите, посочени в този правилник или друг 

нормативен акт, както и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, 

събирани от ЦД. 

(3) В случаите, когато документите за регистрация и промени на вписани обстоятелства 

се подават от член на ЦД се прилага заверено копие на договор за поемане/обслужване 

на емисията или изрично пълномощно за извършване на съответните действия по 

регистрация.  

(4) Заявленията се подават по електронен път или на хартиен носител от 

представляващия/те дружеството или изрично упълномощено лице. При подаване на 

заявление по електронен път чрез интернет страницата на ЦД е задължително 

наличието на валиден електронен подпис на представляващия заявителя или 

упълномощено от него лице.  

(5) Подаването на документи по електронен път се извършва при спазване на 

технически изисквания (процедура) за електронно въвеждане, публикувана на интернет 

страницата на ЦД.  

(6) Копията на представените към заявлението документи се заверяват с подпис на 

представляващия дружеството, придружен с печат и с текст ”Вярно с оригинала“.  

(7) ЦД може да изисква документи и сведения от заявителите, когато е необходимо за 

извършване на регистрация или промени по вписани обстоятелства. 

(8) Обслужването на емисия ценни книжа се извършва от ЦД въз основа на 

стандартизиран договор за администриране на финансови инструменти.“ 

https://web.apis.bg/p.php?i=11243#p43194721
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§ 17. В чл.36 се правят следните промени: 

 

„Чл. 36. (1) Вписвания в ЦРЦК, свързани със сключени сделки с финансови 

инсрументи,се извършват от членовете на ЦД, които имат статут на оператор по 

регистъра по смисъла на настоящия правилник или въз основа на информация, 

получена от друг ЦДЦК, в качеството му на  депозитарна институция, осигурила 

сетълмента на сделката.  

(2) Информацията за промените в собствеността, произтичащи от сделки с финансови 

инструменти, се подава от: 

1. членовете на ЦД най-късно до 17 часа на  деня в който е настъпил сетълмента;  

2.ЦДЦК по всяко време като вписванията на промени в ЦРЦК се извършват, както 

следва: 

а)  данни, получени до 16.00 часа се вписват до 24.00 часа на същия ден; 

б) данни, получени след 16.00 часа се вписват до края на работния ден, следващ деня на 

получаване. 

(3) Операторът по регистъра подава съобщения с инструкции за операции в ЦРЦК по 

реда на настоящия правилник, както следва:  

1. откриване и закриване на сметки в ЦРЦК; 

2. регистрация на клиенти; 

3. отразяване на промени в ЦРЦК, произтичащи от дейността на участниците в СКС; 

4. изграждане на връзки между клиентските сметки в ЦРЦК и СКС.“ 

 

 

§ 18. Създават се нови чл.36а-36в със следното съдържание: 

 

„Чл. 36а. (1) Достъпът до ЦРЦК и другите регистри на финансови инструменти, водени 

от ЦД се осъществява при условията и по реда на чл. 131, ал.1 и 2 и чл.133, ал.5 от 

ЗППЦК. 

(2) ЦД осигурява възможност за електронен достъп на притежателите на финансови 

инструменти до информацията по чл.131, ал.1 чрез информационен портал на интернет 

страницата си. 

 

Чл. 36б. (1) ЦД осигурява възможност за предоставяне на необходимата за вписване в 

ЦРЦК информация по чл.127, ал.2 на ЗППЦК от съответния ЦДЦК чрез защитен 

информационен канал по следните начини: 

1. директно от ЦДЦК,  при който е регистрирана емисията; 

2. чрез член на ЦД, който осъществява функции като оператор по регистъра. 

(2) В случаите по т.1 (директно предоставяне), съответният ЦДЦК получава достъп до 

информационна система/електронен портал по реда на технологична процедура за 

оторизация, приета от СД на ЦД.  

(3) ЦД администрира достъпа до информационната система (електронния портал) като 

в случаите на установен риск за информационната система, има право да предприеме 

мерки за ограничаването му по реда на настоящия Правилник. 

(4) В случаите по т.2 (предоставяне чрез ОР), съответният ЦДЦК предоставя 

информацията чрез член на ЦД, осъществяващ функции като оператор по регистъра, 

посредством осигурените за членовете на ЦД комуникационни канали. 
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(5) Информацията се предоставя в срока по чл. 36 от настоящия правилник  чрез 

съобщение, което съдържа реквизитите, посочени в оперативните инструкции за работа 

на СКС.  

(6) ЦД извършва вписване на съответните обстоятелства в ЦРЦК в сроковете съгласно 

чл.36, ал.2 от настоящия правилник.  

(7) В случай, че съобщението за предоставяне на информация не съдържа 

необходимите за вписването данни, ЦД изпраща съобщение за непълноти и 

несъответствия. В съобщението ЦД определя срок за представяне на информацията не 

по-кратък от 3 часа. Вписването в ЦРЦК се извършва след получаване на цялата 

информация, която е нужна за регистрация на съответното обстоятелство. 

(8) Информация за регистрация на корпоративни действия в ЦРЦК се подава от 

съответния ЦДЦК в определен от ЦД формат с минимално изискуемо съдържание. 

Регистрацията се извършва в сроковете съгласно чл.36, ал.2, т.2. 

(9) При необходимост ЦД предоставя на съответния ЦДЦК извлечение от книгата на 

притежателите на финансови инструменти и други справки за вписвани в ЦРЦК 

обстоятелства. Информацията се предоставя най-късно до края на следващия работен 

ден. 

 

Чл. 36в. (1) Първоначалното вписване на емисии финансови инструменти, издадени от 

дружества със седалище в Република България, както и издадените съгласно 

законодателството на Република България финансови инструменти в ЦД АД в 

качеството му на ЦДЦК, и вписването на промени в такива емисии се извършват 

автоматично в ЦРЦК.  

(2) Дружества със седалище извън Република България, издали ценни книжа, които не 

отговарят на условията по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК, могат да заявят вписване на емисии 

финансови инструменти, издадени от тях в ЦД в качеството му на ЦДЦК.“ 

 

 

 

Глава шеста „Регистрация на емисии финансови инструменти“ 

 

раздел I „Регистрация на емисия безналични финансови инструменти” 

 

§ 19. В чл.37 се създава нова ал.6: 

 

„(6) ЦД издава FISN и CFI кодове на дружества с емисии ценни книжа, които се 

търгуват на регулиран пазар за финансови инструменти въз основа на заявление по 

образец, към което се прилага документ за платена такса. За всяка емисия безналични 

финансови инструменти, предоставящи еднакви права на техните собственици, се 

присвоява отделен код.“ 

 

§ 20. В чл.38, ал.1 се правят следните изменения  

 

1. Ал.1 се изменя: 

„(1) Регистрация на емисия финансови инструменти в ЦРЦК се извършва въз основа 

заявление по образец, което съдържа:“ 

2.Т. 5 се изменя: 

„5.данни за финансовите инструменти (брой и вид, съгласно вписаните обстоятелства в 

ТРРЮЛНЦ в приложимите случаи;” 

3. Т. 10 се изменя: 
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„10.ЦДЦК, при който ще бъдат регистрирани финансовите инструменти, в случай че се 

предвижда регистрация при друг ЦДЦК.“ 

 

4. Създава се нова ал.2 със следното съдържание: 

„(2) В случай че емисията подлежи на регистрация в ЦД по реда на Регламент (ЕС) № 

909/2014 заявлението следва да съдържа следната допълнителна информация: 

1. идентификационен код на правния субект (LEI); 

2. приложимите документи по чл.14а, ал.3, даващи възможност на ЦД да извърши 

оценка на риска.“ 

 

5. Досегашните ал.2-3 се преномерират на 3-4. 

6. Създава се нова ал.5: 

„(5) В заявлението се посочват регистрите, водени от ЦД, в които следва да бъде 

вписана съответната емисия.“ 

 

§ 21. В чл.39 се правят следните изменения: 

 

1. Коригира се дублиране на номерацията на ал.5. 

 

2. Създават се нови ал.10 и 11: 

 

„(10) ЦД администрира вписаните в ЦРЦК емисии финансови инструменти при 

спазване на приложимите изисквания за извършване на регистрационни услуги 

съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014. 

(11) Емитентът се задължава да информира ЦД за всяка промяна на подлежащи на 

вписване в Търговския регистър обстоятелства относно правното му състояние (адрес, 

ЕИК, представляващ/и, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност и др.) и/или 

промени в данни за емисията (номинална стойност, брой финансови инструменти, 

структура на капитала и др.) в сроковете и по реда на Общите условия, приложими за 

договорите с емитентите на финансови инструменти.“ 

 

§ 22. Чл.40, ал.1 се изменя по следния начин:  

 

„(1) При наличие на ограничения за прехвърляне на акциите, предвидени в   устава на 

съответното дружество, се подава допълнително заявление (по образец) за вписване на 

ограниченията в ЦРЦК и блокиране на акциите от емисията. В заявлението се посочват 

данни за лицата, оправомощени да дават съгласие за извършване на прехвърлянията.“ 

 

 

§ 23. Създава се нов чл.41а: 

 

„Регистрация на емисия деривативни финансови инструменти 

 

Чл.41а. (1) Регистрация на емисия деривативни финансови инструменти се извършва 

въз основа на заявление по образец по реда на настоящия правилник. 

(2) Сетълмент на сделките с деривативни финансови инструменти се извършва при 

спазване на изискванията на настоящия правилник и технологична процедура за 

обработка на съобщения в СКС, която се приема от СД. 

(3) СД приема отделни технологични процедури в зависимост от типа на деривативните 

инструменти. 
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(4) ЦД осигурява гаранционен механизъм за приключване на сделките с деривативни 

финансови инструменти. 

(5) ЦД може да създаде фонд за гарантиране на приключването на сделките с 

деривативни финансови инструменти. Фондът функционира и се управлява при 

съответно прилагане на раздел X, глава единадесета от настоящия правилник.  

(6) Фондът се създава с решението на СД за приемане на процедурата по ал.3.                         

С решението на СД се създава и Комитет по управление на фонда, който включва 

представител на оператора на съответното място за търговия. Комитетът за управление 

приема методика за определяне на вноските във фонда по реда на чл.150, ал.3.“ 

 

 

§ 24. Чл.43, ал.1 се изменя по следния начин:  

 

„(1) След регистрация на емисия безналични финансови инструменти ЦД издава акт за 

регистрация, който представлява извлечение от вписаните в съответния регистър данни 

и съдържа информация за:“ 

 

Глава седма „Регистрация и обслужване на корпоративни действия” 

 

Раздел I „Общи положения„   
 

§ 25. В чл. 46 се създават нови алинеи 10 и 11 със следното съдържание: 

 

„(10) Регистрацията на корпоративни действия чрез системата на ЦД се отразява 

автоматично по съответните сметки в ЦРЦК. 

(11) Регистрация на корпоративни действия може да се извърши и въз основа на 

информация от друг ЦДЦК по реда на чл.36б.“ 

 

Раздел II „Регистрация на промени в капитала“ 

 

§ 26. Чл.53 ал.1 и 2 се изменят по следния начин: 

 

„(1) Членовете на ЦД подават информация за всеки клиент, който иска да запише 

акции, срещу притежаваните от него права.  

(2) Записването на акции срещу  правата се извършва чрез двустранно потвърждение от 

съответния член, който обслужва увеличението на капитала и този, чиито клиент 

записва акции.“  

 

§ 27. В чл.55 се правят следните промени:  

 

1. Ал.8 се изменя: 

„(8) Компетентният изпълнителен орган следва да даде разрешение за разпореждане с 

правата, преди провеждането на аукциона. При записване на акции срещу правата 

запорът се прехвърля върху новоиздадените акции.“ 

2. Създава се нова ал.9: 

„(9) При липса на разрешение по ал. 8 след продажбата на правата, получената сума се 

привежда по посочена сметка от изпълнителния орган след приключване на аукциона. 

Ако увеличението на капитала е неуспешно, получената сума се връща на купувача на 

правата.“ 

3. Досегашната ал.9 става ал.10. 
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§ 28. В чл.58, ал.1 и чл.59, ал.2 „чл. 89“ се заменя с „чл.89м“. 

 

§ 29. В чл.61 се създава нова ал.2: 

 

„(2) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи при вписан запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1.“ 

 

§ 30. В чл.67 се създава нова ал.3: 

 

„(3) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи при вписан запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1.“ 

 

Досегашните ал.3 и 4 се преномерират съответно на 5 и 6. 

 

§ 31. Чл.68 се изменя по следния начин: 

 

„Чл.68. (1) Регистрацията се извършва въз основа на заявление по образец, към което 

се прилагат следните документи:  

1. копие на решение на компетентния орган на дружеството за намаление на капитала;  

2. списък на лицата, чиито акции се обезсилват, с включени данни на акционерите и 

брой акции за всеки акции за всеки акционер, които трябва да бъдат обезсилени. 

(2) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи при вписан запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1.“ 

 

§ 32. Чл.71 се изменя по следния начин: 

 

„Чл.71. (1) Регистрация на намаление на капитала чрез намаляване на номиналната 

стойност на акциите се извършва въз основа на заявление по образец с приложено 

копие на решение на компетентния орган на дружеството за намаление на капитала. 

(2) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи, наложили запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1.“ 

 

§ 33. В чл.73 се създава нова ал.2: 

 

„(2) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи, наложили запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1.“ 

 

Досегашните алинеи от 2 до 4 се преномерират съответно от 3 до 5. 

 

§ 34. В чл.75 се правят следните промени: 
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1. Отменя се т.3 от ал.3. 

2. Създава се нова ал.4: 

„(4) При наличие на вписани обезпечения върху финансовите инструменти се прилага 

декларация (по образец) за уведомяване на заложните кредитори и изпълнителните 

органи, наложили запор. Вписването на промени по съответните обезпечения се 

извършва едновременно с регистрацията по ал.1 и ал.3.“ 

3. Досегашната ал.4 става ал.5. 

 

§ 35. В чл.77 се добавя второ изречение: „При наличие на вписани обезпечения върху 

финансовите инструменти се прилага декларация (по образец) за уведомяване на 

заложните кредитори и изпълнителните органи, наложили запор. Вписването на 

промени по съответните обезпечения се извършва едновременно с регистрацията на 

намалението на капитала.“ 

 

 

Раздел IV „Регистрация на прехвърляне на акции в случаите на предложение за 

изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК„   
 

§ 36. Коригира се номерацията на раздела на IV. 

 

§ 37. Чл.80-81 се изменят по следния начин: 

 

„Чл.80. (1) Упълномощеният инвестиционен посредник, подава писмено уведомление 

до ЦД за придобиването на 95 на сто акциите от капитала на дружеството от името на 

лицето по чл. 157а, ал.1 от ЗППЦК.  

(2) Уведомлението съдържа следната информация: 

1. начална и крайна дата на процедурата по изкупуване на акции по реда на чл.157а от 

ЗППЦК; 

2.данни на акционери на дружеството, чиито акции не са обект на предложението за 

изкупуване (в случаите, когато лицето по чл.157а, притежава пряко или по силата на 

сключено споразумение над 95 на сто от акциите на дружеството); 

 3.копие на одобрението на КФН на предложението за изкупуване на акциите по реда 

на чл.157а от ЗППЦК. 

(3) ЦД издава по заявка  от упълномощения инвестиционен посредник или лицето по 

чл.157а, ал.1 от ЗППЦК удостоверение за структурата на капитала на дружеството, в 

което се посочват броя акции и броя акционери в дружеството след изтичане на срока 

на първоначалното търгово предложение и удостоверение за броя притежавани акции 

от лицето, упражняващо правото по чл.157а и останалите лица по чл.149, ал.2, с които 

съвместно отправя предложението. 

(4) Упълномощеният инвестиционен посредник подава заявление от името на лицето 

по чл. 157а, ал.1 от ЗППЦК т със следното съдържание: 

1. начална дата за спиране на търговията на извънрегулиран пазар за срок не по – малък 

от един работен ден след най-дългия сетълмент цикъл /периодът на спиране на 

търговията винаги предхожда непосредствено датата по т. 2; 

2. дата, на която ЦД да прехвърли акциите от сметки на акционерите, които не са 

изпълнили задължението си за продажба по сметка на дружеството – емитент, 

предварително открита при обслужващия член на ЦД АД;  

Заявлението се подава в срок до 4 работни дни от публикуване на предложението за 

изкупуване по реда на ЗППЦК. 

(5) ЦД спира оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции 

по съответната емисия до изпълнение на заявката.  
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(6) Заявката по ал. 4 се изпълнява след приключване на сделките в процес на сетълмент  

към момента на подаването й. 

(7) При поискване от страна на заявителя по ал. 4, ЦД АД издава удостоверение за 

акциите, притежавани от други лица и данни за открита при ЦД служебна сметка за 

целите на прехвърлянето.  

(8) В случай на наличие на тежести, процедурата се счита за напълно приключила след 

като бъдат вдигнати всички обезпечения или тежестите са прехвърлят към лицето, по 

чл157а, ал. 1 от ЗППЦК. 

(9) При вписани запори изпълнителният орган, наредил запора, се уведомява за 

процедурата по чл. 157а от ЗППЦК за вдигане на запора.  

(10)  При липса на нареждане за вдигане на запора по ал. 9, след прехвърляне на 

акциите, получената сума се привежда по посочена сметка от изпълнителния орган 

след приключване на процедурата по чл. 157а от ЗППЦК.  

 

Чл.81. (1) Упълномощеният инвестиционен посредник нарежда прехвърлянето на 

акциите към клиентската сметка на лицето по чл. 157а, ал.1 от ЗППЦК. 

(2) ЦД може да осигури разпределение на паричните средства за акционерите – клиенти 

на ИП по съответните сметки при попечителите, а останалата след разпределението 

сума се превежда по сметката на ИП, обслужващ предложението за изкупуване. 

(3) Дружеството или лицето, отправило търговото предложение подава изрична заявка 

за плащането. Заявката може да бъде подадена и чрез упълномощения инвестиционен 

посредник. В заявлението се посочва цената, определена за изкупуване на акциите.  

(4) Изплащане на сумите се извършва при съответно прилагане на реда на извършване 

на плащания чрез системата на ЦД.         

(5) След извършване на прехвърлянето лицето по чл. 157а, ал.1 от ЗППЦК може да 

заяви чрез упълномощения инвестиционен посредник издаване на удостоверение с 

данни разпределените парични средства по ал.2. 

(6) Прехвърлянето на собствеността върху акции, изкупени по реда на чл.157б от 

ЗППЦК се осъществява чрез член на ЦД, осъществяващ функции като регистрационен 

агент.“ 

 

 

Раздел V „Отписване (дерегистрация) на емисия безналични финансови 

инструменти„   

 

§ 38. Чл.83, ал.2 се изменя: 

 

„(2) Дерегистрацията се извършва при условие, че съответното дружество е погасило 

всички свои финансови задължения към ЦД.“ 

 

§ 39. В чл. 84 се правят следните промени: 

 

1. Ал.3 се изменя: 

„(3) В случаите на прекратяване на емитент дерегистрацията на емисията от регистъра 

на ЦД се извършва преди вписването на заличаването в Търговския регистър, воден от 

Агенцията по вписванията. Дерегистрация се извършва въз основа на заявление от 

представляващия дружеството/ликвидатора.“ 

 

2. Създават се нови ал. 4 и 5: 
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(4) В случаите на дерегистрация поради ликвидация, към заявлението се прилагат 

документи, установяващи приключване на процедурата по ликвидация: 

1. решение на компетентния ръководен орган за приемане на баланса, годишния отчет 

на ликвидатора и за разпределение на имуществото на дружеството и/или; 

2. декларация от компетентния ръководен орган за извършено разпределение на 

имуществото и окончателно уреждане на отношенията с притежателите на съответните 

финансови инструменти. 

(5) При заличаване на емисия дялове се подава заявление от представляващия 

съответното управляващо дружество, към което се прилага декларация по ал.4, т.2.“ 

 

§ 40. В чл. 87 се създава ал.2: 

 

„(2) Дерегистрацията на емисия финансови инструменти, вписана в ЦД АД, в 

качеството му на ЦДЦК, се отбелязва в ЦРЦК.“ 

 

Раздел VI „Извършване на плащания чрез системата на ЦД. Уведомления за общи 

събрания„   

 

§ 41. Чл.90 се изменя по следния начин: 

 

„ЦД разпределя дивидентите, лихвите и главниците по сметка на членовете на ЦД, а в 

случаите, когато ценните книжа, във връзка с които се извършват плащания са по 

собствена сметка - съгласно чл. 62, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от Наредба № 8.“ 

 

§ 42. В чл.91, ал.1 се изменят т.3 и т.5, както следва: 

 

„3. дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК в 

приложимите случаи.  

ЦД предлага услугата на плащането на дивидент по заявената дата и не носи 

отговорност,  в случай, че тя не съответства на изискването на чл.115в, ал.3 от ЗППЦК;  

5. данни за определеното от дружеството лице по чл. 64 от Наредба № 8, чрез което 

могат да се извършват плащания на дивиденти по чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8, а 

именно: наименование, банкова сметка, по която да ЦД да преведе дивидента и 

електронен адрес за изпращане на списъка на лицата с лични сметки.“ 

 

§ 43. В чл.92 се правят следните промени: 

 

1. Ал.1: 

„(1) Съставът на акционерите, които ще получат дивидент се определя към датата, 

посочена в заявлението чл. 91. По искане на дружеството ЦД издава книга на 

акционерите към съответната дата.“ 

 

2. Ал.2: 

„(2) След изготвяне на книгата на акционерите, ЦД предоставя на дружеството 

информация за наличието на тежести върху емисията.“ 

 

3. Ал.4, т.4: 

„4. данни за тежести върху емисията съгласно ал.2“ 

 

4. Ал.5: 
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„(5) Списъците по ал. 3, заедно с книгата на акционерите по ал.1, се предоставят на 

дружеството в срок до 5 работни дни от получаване на заявлението. „ 

 

5. Създават се нови алинеи 6-8: 

„(6)  Дружество в срок до 5 работни дни от получаване на информацията по ал. 5 я 

съгласува или изисква от ЦД отстраняване на констатирани непълноти и 

несъответствия в нея. 

(7) ЦД отстранява констатираните непълноти и несъответствия, ако има такива, и 

изготвя списъците по ал.3 в срок от 3 работни дни от съгласуването, съответно от 

получаването, на искането по ал. 6. 

(8) Предоставените и заверени списъци от дружеството се въвеждат в системата на ЦД 

АД  за изплащане на дивидента на деня посочен от емитента.“ 

 

§ 44. Чл.93 и чл.94 се изменят по следния начин: 

 

„Чл. 93. След отчисляване на дължимия данък, дружеството превежда по сметка на ЦД 

цялата сума за изплащане на дивидента в срок не по-късно от 4 работни дни преди 

началната дата на плащане на дивидента. 

Чл. 94. Дружеството превежда по сметка на ЦД цялата сума на дивидента, определена 

за разпределяне, след изпълнение на процедурата по чл. 73в от ТЗ.“ 

 

§ 45. В чл.95 се правят следните промени: 

 

1. Ал.2 – добавя се второ изречение: 

„Списъците съдържат информацията по чл.61, ал. 2 от Наредба № 8.“ 

 

2. Ал.4: 

„(4) Инвестиционните посредници извършват плащанията на сумите по дивиденти към 

своите клиенти в сроковете, предвидени в чл. 62, ал.5 от Наредба № 8.“ 

 

3. Ал.5: 

„(5) Членовете на ЦД превеждат дивидента към техните клиенти в рамките на 3 

работни от получаване на сумата за изплащане на дивидента. Неразпределените суми 

се превеждат на ЦД АД в срок от 3 работни дни след изтичане на срока по изречение 

първо. Членовете на ЦД представят в ЦД списъци на изплатените и неизплатените 

дивиденти в електронен формат и декларират размера на неизплатените суми“ 

 

4. Ал.6: 

„(6) Неизплатените суми за дължим дивидент се превеждат по банков път по сметка на 

ЦД в срок от 6 работни дни след представяне на отчет по ал. 5.“ 

 

5. Създава се нова ал.7: 

„(7) ЦД възстановява неизплатените суми в срок от 3 работни дни след получаване на 

сумите по ал.5  по предварително обявена от съответното дружество сметка.“ 

 

6. Досегашната ал.7 става ал.8 и се изменя: 

„(8) За акционери с лични сметки ЦД предоставя списък с разпределения дивидент по 

акционери на упълномощен представител на лицето по чл.64 от Наредба № 8 и 

превежда сумите по предварително посочена  от дружеството банкова сметка.“ 
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7. Създават се нови алинеи 9-10: 

„(9) Лицето по чл.64 от Наредба № 8 предоставя на ЦД ежемесечна справка за 

изплатените суми  по електронен път на предварително посочен от дружеството 

електронен адрес. Дружеството може да получава ежемесечната справка за изплатения 

дивидент от лицето по чл.64 от Наредба № 8 съгласно договора между тях. 

(10) Лицето по чл.64 от Наредба № 8 превежда по сметка на ЦД неизплатения дивидент 

и списък с лицата, на които е изплатен и неизплатен дивидента в срок от 3 работни дни 

след изтичане на 1 година от началната дата на изплащането му.“ 

 

§ 46. В чл.98 се изменя и се създават ал.2-3, както следва: 

 

„Чл. 98. (1) Дружеството заявява издаване на книга на облигационерите към датата, на 

която е определен съставът на облигационерите, имащи право на плащане, или към 

друга дата, за която е необходимо кръгът на облигационерите да бъде определен. 

(2) При получаване на заявление за разпределение на лихви и главници съгласно 

сключен договор с емитент ЦД изчислява размера на дължимите лихви и главница за 

всеки облигационер, както и общата сума на дължимите лихви и главница на лицата, 

които съхраняват и администрират финансови инструменти за облигациите по 

собствените им сметки и по сметките за финансови инструменти на техните клиенти. В 

заявлението се посочва датата, към която се определя съставът на облигационерите, 

имащи право да получат плащане, както и началната дата за изплащане на лихви или 

главница. 

(3) В срок до 5 работни дни след датата, към която се определя съставът на 

облигационерите, емитентът има право при поискване да получи от ЦД информацията 

по ал. 2.“ 

 

§ 47. В чл.103, ал.1 цифрите „39“ се заменят с „71“. 

 

§ 48. Чл.104 се изменя по следния начин: 

 

Уведомления, свързани с корпоративни събития 

 

Чл. 104. (1) При получено съобщение за  предстоящо корпоративно събитие, от 

дружество емитент на безналични финансови инструменти, ЦД изпраща съответната 

информация до членовете си чрез електронната си система.  

(2) Предаването на информацията за корпоративни събития се извършва съгласно 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212. 

(3) Получаването на информацията от дружествата, за предстоящи корпоративни 

събития, се извършва само чрез електронна платформа на ЦД. Изпращането на 

информация по чл.110г от ЗППЦК за корпоративни събития от дружество емитент до 

ЦД се извършва по електронен път чрез информационната система на ЦД. 

 

 

Раздел VII „Управление на сделки с отложен сетълмент при извършване на 

корпоративни действия” 

 

§ 49. В чл.105, ал.1 думите „ регулиран пазар” се заменят с „място за търговия“. 

 

§ 50. В чл.106, ал.10 числото „20” се заменя с „10“ 

 

Раздел VIII „Извлечения от регистъра” 
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§ 51. В чл.109 се изменя ал.4: 

„(4) Справките се предоставят при спазване на изискванията на чл. 133 от ЗППЦК за 

предоставяне на информация от ЦД.” 

 

§ 52. В чл.111 се създава ал.4: 

 

„(4) Алинея 3 се прилага съответно и при установено неизпълнение на задължение за 

уведовямане по чл.39, ал.11 от настоящия правилник. В тези случаи ЦД има право да 

предостави заявените справки след подаване на необходимите данни за актуализация 

на информацията в регистрационната система.“ 

 

Част трета „Откриване и водене на сметки”  

глава девета „Сметки за финансови инструменти“ 

 

§ 53. В чл.115, т.1 се правят следните промени: 

 

1.Т.1 се изменя: 

„1. в регистрационната система (ЦРЦК и други регистри на финансови инструменти, 

водени от ЦД):“ 

 

2.създава се нова буква „ж“: 

„ж) специални сметки под управление на изпълнителни органи за целите на 

принудителното изпълнение по реда на ГПК и ДОПК, КПКОНПИ или други 

оправомощени съгласно действащата нормативна уредба органи.“ 

 

глава десета „Парични сметки“ 

 

§ 54. Чл.116, ал.1, т.1, б. „в“ се изменя: 

„в) разплащане по маржин покупки и къси продажби. За целите на маржин покупки и 

къси продажби, членовете на ЦД откриват парични сметки и декларират съгласие за 

директен дебит в СКС на депозитаря.“ 

 

 

Част четвърта ” Сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти и 

операции с безналични финансови инструменти” 

Глава единадесета „Правила за работа на системата за сетълмент на финансови 

инструменти”  

 

Раздел I Общи положения 

 

§ 55. Чл.118, ал.3, т.1 и 3 се изменят по следния начин: 

 

„1. при сделки на място за търговия –данни, предоставени от оператора на мястото за 

търговия и от страните по сделката чрез член на ЦД; 

2. при сделки извън място за търговия – данни, предоставени от страните по сделката 

чрез член на ЦД.“ 

 

§ 56. В чл.120 се правят следните промени: 

 

1.Ал.2.1 т.2 се изменя: 
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„2. съществуват несъответствия при сравнение между данните, представени от 

страните по сделката, освен в случаите на допустимо отклонение за сумите на 

сетълмента, определено съгласно чл.6 от Регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 

май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за 

дисциплина при сетълмента (Регламент (ЕС) 2018/1229);“ 

2. Създава се нова ал.4: 

„(4) Нивото на отклонение по ал.2, т.2 и оперативните процедури по прилагането му се 

приемат с решение на СД на ЦД АД.“ 

 

 

Раздел III „Условия за приключване на сделките и момент на окончателност” 

 

 

§ 57. Чл.125, ал.3 се изменя по следния начин: 

 

„(3) Частично прехвърляне на финансови инструменти и частично разплащане по 

сделките не се допуска, при условие че управляваната от ЦД система за сетълмент 

отговаря на условията по чл.12 от Регламент (ЕС) 2018/1229.“ 

 

§ 58.В чл.127 се правят изменения, както следва: 

 

1.Ал.1, т.1 и 2 се изменят: 

„1. за сделки на място за търговия – денят на получаване на информацията за сделките 

от оператора на мястото за търговия; 

2. за сделки, сключени  извън място за търговия– денят на приключване на процеса на 

сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите (matching) на съобщенията за 

сделките и формиране на трансфер.“ 

 

2.Ал.3 и 3 се изменят: 

„(3) Сделките, сключени на място за търговия приключват на деня Т+2.  

(4) Страните по сделка, сключена извън място за търговия, могат да избират датата на 

приключване, която не може да е по-рано от Т и по-късно от Т+2. В случаите, когато е 

избрана дата на приключване, но съобщенията от едната или от двете страни не са 

изпратени своевременно, приключването се отлага за следващата сетълмент сесия.„ 

 

§ 59.В чл.129 се правят изменения, както следва: 

 

1. Ал.1, т.1 и 2 се изменят: 

„1. за сделки сключени на място за търговия и такива, които са регистрирани и 

оповестени чрез него, за момент на неотменимост и окончателност се счита моментът 

на установяване на съответствие между информацията за сделката, , получена от 

мястото за търговия и получените съобщения за идентифициране на крайния 

прехвърлител; 

2. за сделки сключени извън място за търговия, за момент на неотменимост и 

окончателност се счита моментът на формиране на трансфер от инструкциите, 

получени от страните по сделката.“ 

 

2. Създава се нова ал.4: 

„(4) (в сила от 01.06.2021г.) Двустранна отмяна на съгласувани от СКС инструкции за 

сетълмент, които са част от една и съща сделка, се допуска до момента на блокиране на 
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финансовите инструменти за целите на сетълмента. Механизмът за двустранна отмяна 

от участниците съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2018/1229 се определя в оперативните 

инструкции за работа на СКС.“ 

 

Досегашните ал.4 и 5 стават съответно 5 и 6. 

 

§ 60. В чл.131, ал.3 думите „регулиран пазар“ се заменят с „място за търговия“. 

 

 

Раздел IV “Връзка между СКС и регистрационната система.  Инструкции от 

оператор по регистъра“ 

 

§ 61. В чл.134, т.3, б.а и б.б  думите „регулиран пазар“ се заменят с „място за търговия“. 

 

 

Раздел IX “Сделки с дялове на договорни фондове и акции на инвестиционни 

дружества“ 

 

 

§ 62. Чл.138, ал.1 се изменя по следния начин: 

„(1) Съобщенията за първична продажба на дялове от договорни фондове и акции от 

продажба на дялове от договорни фондове,  акции от емисии на инвестиционни 

дружества и акции или дялове от национален инвестиционен фонд от отворен тип , се 

изпращат и обработват в СКС по общия ред за обработка на прехвърляния и сделки на 

извънрегулиран пазар.“  

 

 

Раздел X „Фонд за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти” 

 

§ 63. В чл.139 се изменят ал.2 и 3 по следния начин: 

 

„(2) Фондът гарантира приключване на сделките с финансови инструменти, сключени 

на регулиран пазар на финансови инструменти и друго място за търговия на финансови 

инструменти въз основа на споразумение с оператора на мястото за търговия.  

(3) Към ЦД могат да се създадат и други фондове за гарантиране на сетълмента за 

различни места за търговия и финансови инструменти.“ 

 

§ 64. В чл.144, ал.1 се отменят т.2 и 3 и се извършва преномерация на досегашните т.4 

до 10. 

 

§ 65. В чл.146 се създава ал.2: 

 

„(2) Средствата на фонда се съхраняват по специална сметка на ЦД в Българска 

народна банка (БНБ), открита за целите на фонда.“ 

 

§ 66. В чл.139 се изменят: 

 

1. Ал.1: 

„(1) Всеки участник в СКС задължително посочва като резервна сметка за обслужване 

на сделките с финансови инструменти специалната  сметка на фонда в БНБ.“ 
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2. Ал.2, т.2: 

„1. при сделки на стойност до 1% включително от сумата на активите по фонда – 

автоматично чрез СКС, в случай че Комитетът по управление не е взел друго решение;“ 

 

§ 67. В чл.151, ал.1 след думите „регулиран пазар“ се добавят „или друго място за 

търговия“. 

 

§ 68. В чл.159 се изменя ал.4: 

 

„(4) Фондът поддържа не по-малко от 50 (петдесет) на сто от активите си в специалната 

сметка по чл.146, ал.2. Фондът може да инвестира до 50 (петдесет) на сто от своите 

активи в банкови депозити и до 20 (двадесет) на сто в ценни книжа съгласно 

разпоредбите на ал.1.“ 

 

Раздел XI „Сигурност и защита.Рискове” 

 

§ 69. В чл.163а се правят следните промени: 

 

1. Ал.2, т. 1, б.“а“  б.“г“ се изменят: 

„а. КФН - за полученото уведомление за неизпълнение, всички известни обстоятелства 

за неизпълнението в съответствие с чл. 28, ал. 4 от Наредба № 8, предприетите мерки  

във връзка с неизпълнението, както и за евентуални съществени рискове, до които 

може да доведе такова неизпълнение;“ 

„г. всички други органи и лица съгласно Наредба № 8 в приложимите случаи.“ 

 

2.Създава се нова ал.7: 

„(7) СД на ЦД разработва и приема правила и процедури по чл.27, ал.1 от Наредба № 

8.“ 

 

Глава дванадесета “Операции с безналични финансови инструменти“ 

 

Раздел I “Операции и услуги по нареждане на регистрационен агент. Издаване на 

удостоверителни документи за притежателите на финансови инструменти“ 

 

§ 70. В чл.165 се изменя ал.1: 

 

„(1) Наличностите по сметките в СКС отразяват наличностите по сметки в 

регистрационната система на ЦД, до размера, заявен от притежателя за търговия.„ 

 

Раздел II “Коригиране на погрешни вписвания“ 

 

§ 71. В чл.168 се правят следните промени: 

 

1. В ал.2 „чл.46“ се заменя с „чл.9“. 

 

2. Създават се нови ал.4-6, както следва: 

„(4) Корекцията на погрешно вписване не може да води до промяна на параметрите на 

приключила сделка с оглед спазване на изискванията за неотменимост на нареждане за 

прехвърляне и окончателност на сетълмента. 

(5) В случаите, когато корекция на данните е постановена с влязъл в сила съдебен акт,                       

ЦД извършва корекцията в съответствие с изрично постановеното от  съответния съд 
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решение. Корекцията се извършва въз основа на заявление от заинтересовано лице, към 

което се прилага заверен от съда препис на влезлия в сила акт. ЦД извършва 

корекцията и уведомява заинтересованите лица при съответно прилагане на 

предходните алинеи. 

(6) В случай че със съдебно решение е обявена недействителна сделка с финансови 

инструменти, сключена на място за търговия, страните по сделката уреждат 

взаимоотношенията помежду си съгласно търговското и гражданското 

законодателство.“ 

 

Раздел III “Операции и услуги по нареждане на регистрационен агент. Издаване на 

удостоверителни документи за притежателите на финансови инструменти“ 

 

§ 72. В чл.169, ал.2 и 4 думата „шеста“ се заменя с „осма“. 

 

§ 73. В чл.174, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 се добавя ново изречение: 

„В случай, че лицето не разполага с такъв документ, се представя декларация за това 

обстоятелство;“ 

 

Част пета „Регистрация и сделки с компенсаторни инструменти. 

Приватизационни сделки“ 

 

§ 74. Навсякъде в част пета „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“ 

се заменя с „Агенция за публични предприятия и контрол“, съответно съкращението  

„АПСК“ с „АППК“. 

 

Част шеста „Маржин покупки, къси продажби, заемане и замени на финансови 

инструменти, репо сделки“ 

 

§ 75. В чл. 189 се правят следните промени: 

 

1. Ал.1 се изменя: 

„Маржин покупки се извършват при условията и реда на Наредба №38.“ 

 

2. Ал.5, изр.първо се изменя: 

„(5) В зависимост от условията по договора по чл. 115 от Наредба № 38, клиентът, в 

чиято полза е маржин покупката предоставя необходимото обезпечение.“ 

 

§ 76. В чл. 190, т.4 думите „по реда на Наредба № 16“ се заличават.   

 

§ 77. В чл. 191 се правят следните промени: 

 

1. Ал.1 се изменя: 

„Къси продажби се извършват при условията и реда на Регламент (ЕС) № 236/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на 

суапите за кредитно неизпълнение.“ 

 

2. Ал.3, изр.първо се изменя: 

„Финансовите инструменти, предмет на къси продажби следва да бъдат доставени от 

продавача по специалната сметка за къси продажби в деня на сетълмент.“ 

 

3. Ал.4, изр.първо се изменя: 
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„Паричните средства постъпили от сделка за къса продажба се нареждат по специална 

сметка, декларирана от съответния член.“ 

 

§ 78. В чл. 193 до чл.195 се заличават всички препращания към Наредба № 16. 

 

Част седма „Регистриране на особени залози и финансови обезпечения“ 

 

§ 79. Чл.198 се изменя по следния начин: 

„чл.198. ЦД извършва дейността по регистриране и обслужване на особени залози на 

безналични ценни книжа в съответствие с изискванията на Закона за особените залози 

(ЗОЗ) и  приложимите към дейността на ЦД актове по прилагането му.“ 

 

§ 80. В чл.200 се създава нова ал.2 със следното съдържание: 

 

„(2) За вписване на промени относно следните обстоятелства: 

   1. залогодател; 

   2. заложен кредитор; 

   3. брой акции и брой емисии, 

   винаги се подава отделно заявление за всяка промяна по т.1, 2 и 3.“ 

 

Досегашните ал.2 и 3 се преномерират. 

 

§ 81. В чл.201, ал.1 цифрите 38 се заменят с 63. 

 

§ 82. Чл.206, ал.2 се изменя: 

 

„(2) ЦД не носи отговорност за верността на данните, получени от лицата по чл. 131, 

ал. 2 от ЗППЦК, емитенти и други овластени органи и лица, както и за 

законосъобразността на действията им, свързани с регистрация на финансови 

обезпечения, освен ако негов служител е разполагал с данни, че представената на 

депозитаря информация е непълна, невярна и/или неточна.“ 

 

§ 83. Чл.214, ал.2 и 3 се изменят, както следва: 

 

„(2) След получаване на съобщение за започване на процедура по принудително 

изпълнение, ЦД прехвърля финансовите инструменти, предмет на запора, по 

специалната сметка по чл.115, т.1, б. „ж“ от настоящия правилник на разпореждане на 

органа по изпълнението. 

(3) Органът по изпълнението извършва съответните действия на разпореждане с 

безналичните ценни чрез специалната сметка по чл.115, т.1, б. „ж“ по реда на 

оперативните инструкции за работа на СКС.“ 

 

Част осма „Гаранционен фонд за вреди“ 

 

§ 84. Чл.227, ал.8 е изменя: 

 

„(8) Решението по ал. 7 се взема в двумесечен срок от постъпване на искането.“ 

 

„Преходни и заключителни разпоредби” 

 

§ 85. Създава се нов параграф в преходни и заключителни разпоредби: 

https://web.apis.bg/p.php?i=11243#p43194726
https://web.apis.bg/p.php?i=11243#p43194726
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„§12. Регистрираните емисии безналични ценни книжа, които отговарят на 

изискванията на чл.127, ал. 1 от ЗППЦК, се вписват служебно в ЦРЦК и се 

администрират въз основа на сключените договори за администриране на емисии 

финансови инструменти, които запазват действието си, доколкото не противоречат на 

действащата нормативна уредба.“ 

 

§ 86. Чл.129, ал.4 влиза в сила от 01.06.2021г. 

 

§ 34. Настоящият проект за изменение и допълнение в Правилника за дейността 

на „Централен депозитар” АД е приет на заседание на СД по Протокол № 03 от 

05.02.2021г.  

 


