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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. 3 се създава нова ал.10: 

 

„(10) ЦД е участник в общата платформа за сетълмент на ценни книжа TARGET2-

Securities (T2S) на Евросистемата за целите на извършване на общоевропейски 

сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро.„ 

 

 

глава втора „Членство в ЦД”,  

 

раздел I „Общи положения”  

 

§ 2. В чл.10 се създават нови ал.5 и 5 със следното съдържание: 

 

 

„(5) Кредитните институции, които са членове на ЦД, могат да извършва дейност и 

като директен участник в T2S (директно свързана страна, Directly Connected Party), в 

случай че отговарят на правилата и изискванията на T2S и са оторизирани като 

директно свързана страна от БНБ. Съответният член сключва договор с ЦД за 

осъществяване на връзка с T2S като DCP, който урежда: 

1. правата и задълженията на страните във връзка с оторизацията за извършване на 

преки операции в  T2S като DCP; 

2. задълженията на съответния член за преминаване на необходимите тестове за 

осигуряване на достъп 

3. правилата и процедурите при възникване на извънредни ситуации   

4.отговорностите на DCP във връзка с извършваните от него операции в T2S. 

(6) ЦД оторизира съответния член с права за директни операции в T2S след успешно 

преминаване на необходимите тестове и изпълнение на останалите изисквания на 

настоящия правилник. 
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Раздел III „Ред за приемане на членове и промяна на вида членство” 

 

 

§ 3. Създава се нов член 16б, както следва: 

 

„Чл. 16б.  (1) ЦДЦК, който е участник в T2S (participating CSD) може да подаде искане 

за достъп до ЦД. 

(2) След получаване на искане по ал.1, ЦД незабавно предоставя достъп до 

предоставяните чрез T2S услуги. 

(3) След получаване на достъп до СКС, ЦДЦК може да извършва дейностите по чл.163з 

от Правилника при условията на равнопоставеност с останалите членове на ЦД.“ 

 

Глава трета „Санкции“  

 

§ 4. Чл.30, ал.4, изречение второ се изменя по следния начин: 

 

„(4) Сумите по наложени санкции се събират служебно от сетълмент-сметките на 15-то 

число на месеца, следващ този през който са наложени.“ 

 

 

Част втора 

 

Глава пета  

 

Раздел II „Вписване и достъп до ЦРЦК“ 

 

 

§ 5. Чл.35, ал.7 се изменя, както следва: 

 

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

представляващия дружеството, придружен с печат (при наличие на такъв) и с текст 

”Вярно с оригинала“.“ 

 

 

Глава шеста „Регистрация на емисии финансови инструменти“ 

 

раздел I „Регистрация на емисия безналични финансови инструменти” 

 

§ 6. В чл.37 се правят следните изменения: 

 

1.Ал.5 се изменя: 

 

„(5) В случай на промяна в правата по финансови инструменти, за които има издаден 

ISIN, ЦД след постъпило писмено заявление от дружеството - емитент, определя нов 

ISIN на финансовите инструменти, за които се отнася промяната, съответно нов FISN, 

когато е приложимо.“ 

 

2. Ал.6 се изменя: 

„(6) ЦД издава FISN (Код за съкратено наименование на финансовите инструмент-

Financial Instrument Short Name ISO 18774) и CFI (Код за класификация на финансовите 

инструменти-Classification of Financial Instruments ISO 10962) на  дружества с емисии 
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финансови инструменти въз основа на заявление по образец, към което се прилага 

документ за платена такса. За всяка емисия финансови инструменти, предоставящи 

еднакви права на техните собственици, се присвоява отделен код“ 

 

§ 7. В чл.38 се правят следните изменения  

 

1. Ал.1, т.3 се изменя: 

 

„3. данни за идентификация на емисията: ISIN, FISN и CFI” 

 

2. Създава се нова ал.6 със следното съдържание: 

 

„(6) Към заявлението не е необходимо да се представят документи, които са обявени в 

ТРРЮЛНЦ.“ 

 

 

§ 8. Създава се нов чл.39а със следното съдържание: 

 

„Регистрация на емисия финансови инструменти, вписана при друг ЦДЦК  

 

Чл. 39а. (1) Регистрация на емисии финансови инструменти, които са вписани в 

регистъра на друг ЦДЦК се извършва по искане на член на ЦД, място за търговия или 

друга компетентна институция. 

(2) Регистрацията се извършва въз основа на заявление по образец, което задължително 

съдържа данни за: 

1.наименование на емитента; 

2.LEI на емитента; 

3.вид на валутата; 

4.общ размер на емисията; 

5.брой на финансовите инструменти, с които емисията ще бъде първоначално 

регистрирана в ЦД; 

6.данни за идентификация на емисията : ISIN, FISN и CFI. 

(3) Членът на ЦД, който е заявил регистрацията, открива сметки на своите клиенти след 

потвърждение от ЦД АД, че емисията е регистрирана. В случай че регистрацията е 

заявена от друго лице, ЦД открива съответните сметки. 

(4) В случаите, когато емисията е регистрирана в T2S, ЦД предприема съответните 

действия за получаване на достъп до ЦДЦК (участник в T2S), при който е регистрирана 

емисията. 

(5) В случаите, когато емисията е регистрирана в международна депозитарна 

институция (ICSD), ЦД предприема съответните действия за осъществяване на връзка 

със съответната институция. 

(6) След осъществяване на достъпа по ал. 4 и 5, ЦД открива своя сметка в съответната 

депозитарна институция, по която се регистрират финансовите инструменти.  

(7) След получаване на потвърждение от депозитарната институция, спрямо която ЦД 

АД е инвестиращ ЦДЦК за финализиране на транзакцията с финансови инструменти, за 

първоналния баланс, ЦД разпределя финансовите инструменти в съответствие с 

получените инструкции от участниците в СКС. 

(8) ЦД извършва ежедневна реконсилация (равнение) на емисиите, спрямо които е 

инвестиращ ЦДЦК. Реконсилацията се изразява в сравняване на общия брой 

регистрирани финансови инструменти от съответната емисия и разпределени по сметки 
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на крайните собственици с броя на финансовите инструменти, съхранявани по сметката 

на ЦД в съответната депозитарна институция.“   

 

 

Глава седма „Регистрация и обслужване на корпоративни действия” 

 

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

събрания„   

 

§ 9. В чл.89 се създава нова ал.5, както следва: 

 

„(5) ЦД регистрира специална сметка (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) в 

кредитна институция – участник в Таргет и T2S за изплащане на суми по корпоративни 

действия по емисии, регистрирани в T2S, към други инвестиращи ЦДЦК.“ 

 

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

 

1. Ал.10 се изменя: 

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

дивидент и представя списък с лицата, на които е изплатен и неизплатен дивидента в 

срок от 3 работни дни след изтичане  на срока, определен съгласно чл.62, ал.4 от 

Наредба № 8“ 

 

2. Създават се нови ал.11 и 12: 

„(11) В срок от един месец преди изтичане на срока по чл. 62, ал.4 от Наредба № 8, 

емитентът посочва банкова сметка, по която ЦД да преведе получената по ал. 10 сума. 

ЦД нарежда прехвърлянето на неизплатения дивидент в срок от 3 работни дни след 

получаването му.  

(12) В случаите, когато плащанията по корпоративни действия се извършват към други 

инвестиращи ЦДЦК, които извършват попечителски услуги за своите клиенти, ЦД 

превежда съответните суми по посочена от тях сметка без да е необходимо 

предоставяне на списъци и информация относно  изплатени/неизплатени суми на 

емитента.“ 

 

 

Част трета „Откриване и водене на сметки”  

 

глава десета „Парични сметки“ 

 

§ 11. В чл.116 се създава нова ал.4: 

 

„(4) За нуждите на приключване на сделки в евро в T2S участниците в СКС декларират 

пред ЦД парична сметка по ал.3, както и специална парична сметка в евро за сделките с 

ценни книжа (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA), открита от банка – участник в 

ТАРГЕТ2, която се използва за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни 

книжа в T2S.“ 

 

 

Част четвърта ”Сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти и 

операции с безналични финансови инструменти” 
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Глава единадесета „Правила за работа на системата за сетълмент на финансови 

инструменти”  

 

Раздел I Общи положения 

 

 

§ 12. В чл.117 се създава нова ал.11: 

 

„(11) ЦД, в качеството си на участник Т2S, ползва услугите на Т2S за извършване на 

сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро, както 

и на емисии финансови инструменти, които се котират в евро на места за търговия.„ 

 

 

§ 13. В чл.119 се създава нова ал.4: 

 

„(4) Сетълментът на плащанията на сделки в T2S се извършва на база „доставка срещу 

плащане“ в пари на централна банка по реда  на настоящия правилник и правилата и 

процедурите за работа на T2S.“ 

 

§ 14. В чл.121 се създава нова ал.3: 

 

„(3) Сетълментът в T2S се съобразява с  графика на системния ден и работното време 

на T2S.“ 

 

 

Раздел II “Постъпване и обработка на информация“  

 

§ 15. Чл.122, ал.5 се изменя по следния начин: 

 

„(5) Нарежданията за прехвърляне се считат за въведени в СКС от момента на 

регистрацията им като съответстващи на техническите изисквания.“ 

 

 

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

 

 

§ 16. Създава се нов член 129а със следното съдържание: 

 

„Чл. 129а. (1) Моментът на  въвеждане на нареждане за прехвърляне в T2S се определя 

в съответствие с чл.123, ал.5. 

(2) Моментът на неотменимост на нареждане за прехвърляне в T2S се определя в 

съответствие с чл.129, ал.1. 

(3) В случаите когато инструкциите подлежат на matching в T2S, нарежданията за 

прехвърляне се считат за  въведени в момента, в който са определени като 

съответстващи на техническите правила на T2S от платформата T2S, и за неотменими в 

момента, в който трансакцията е получила статус „matсhed“ на платформата T2S.“ 

 

 

§ 17. Създава се нов раздел Раздел XII „Сетълмент чрез платформата TARGET2-

Securities„ със следното съдържание: 
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„Чл.163г. (1) За извършване на сетълмента на финансови инструменти, деноминирани 

в евро, ЦД използва услугите, предоставяни от T2S при спазване на установени от 

Европейската централна банка (ЕЦБ) единни правила и изисквания за всички 

участници в платформата. 

(2) Връзката между СКС и T2S, както и достъпът до T2S се осъществяват по ред, 

определен в правилата за функциониране на платформата. 

 

Чл.163д. (1) Всеки член на ЦД може чрез ЦД да открие в T2S следните видове сметки,: 

1. събирателна сметка  за финансови инструменти на клиенти – съдържа съвкупност от 

финансови инструменти на различни притежатели от различни емисии; 

 2. събирателна сметка за финансови инсрументи на съответния член - съдържа 

съвкупност от финансови инструменти на съответния член от различни емисии. 

(2) ЦД поддържа в СКС огледални копия на сметките по ал.1 с цел отразяване на 

движенията по тях в регистрационната система. 

(3) По отношение на сметките по ал.1 могат да бъдат въвеждани ограничения относно 

съхраняваните финансови инструменти. 

(4) За целите на равнение на регистраните от ЦД като емитиращ ЦДЦК емисии в T2S, 

ЦД открива в T2S поне една събирателна (омнибус) сметка на свое име, в която се 

отразяват финансовите инструменти, регистрирани за търговия в T2S и съхранявани в 

ЦРЦК. 

(5) В сметка по ал.4 ЦД съхранява следните финансовите инструменти : 

1. финансови инструменти, регистрани в ЦРЦК, по които ЦД е емитиращ ЦДЦК,  които 

не са вписани по сметки на членове на ЦД в СКС; 

2. финансови инструмети, по които ЦД е инвестиращ ЦДЦК. 

(6) Сметката по ал.4 участва в реконсилацията на регистрираната в T2S емисия към 

пълния размер на регистрираната в ЦРЦК емисия. 

(7) Сметката по ал.4 участва като насрещна сметка в трансферите на членовете на ЦД 

за прехвърляне на финансови инструменти между СКС и ЦРЦК. 

(8) ЦД поддържа в СКС огледално копие на сметката по ал.4. 

 

 

Чл.163е. (1) Механизъм на работа при отразяване на сделките, сключени чрез T2S: 

1. механизъм на директно/пряко отразяване, при който се използва  DVP – Модел 1  - 

сетълмент от вид доставка срещу заплащане, при който трансферът на финансови 

инструменти и парични средства се осъществява едновременно на брутна база.   

В инструкцията за сетълмент участниците по съответната сделка посочват дали да бъде 

пряко изпълнена в T2S. Това обстоятелство следва да е потвърдено двустранно от 

съответните участниците. Инструкциите се изпращат незабавно след стартиране на 

ситемния ден в деня на прикючване на сделката. 

2. механизъм на общо (споделено отразяване), при който се използва DVP - Модел 2 - 

сетълмент от вид доставка срещу заплащане, при който трансферът на финансови 

инструменти се извършва на брутна база, а трансферът на парични средства на нетна 

база. 

ЦД обработва получените инструкции в съответствие с графика на системния ден и на 

база на формираните нетни позиции генерира инструкции към T2S. 

(2) Плащанията по сделките се извършват в съответствие с правилата за работа на T2S, 

като дължимите от участниците суми следва да са на разположение по техните парични 

сетълмент сметки, както следва: 

1. DVP – Модел 1  - веднага след започване на системния ден на приключване на 

сделката; 



 7 

2. DVP – Модел 2  - не по-късно от един час преди първата системна обработка в СКС в 

деня на приключване на сделката. 

(3) Сетълментът на сделките се извършва в T2S, след което незабавно се отразява по 

сметки на участниците в СКС. 

(4) Инструкциите за извършване на операции се подават и обработват по реда на 

оперативните правила за работа на СКС. Изпълнението на инструкциите за DVP – 

Модел 1 е с приоритет пред инструкциите за  DVP – Модел 2.   

(5) Отразяване на произтичащите от сделките промени в собствеността в ЦРЦК се 

извършва по реда на настоящия правилник. ЦД отразява всяка промяна, настъпила след 

обработка на изпратените от него инструкции, след получаване на потвърждение от 

T2S за успешно извършено прехвърляне и/или друга операция. 

(6) ЦД изпраща своите инструкции към T2S само, в случаите когато предварителната 

обработка в СКС е установила, че изпълнението на тези инструкции е възможно. В 

случаите, когато поради липса на финансови инструменти и/или парични средства или 

поради друга причина, изпълнението на нареждането от съответните членове не би 

било възможно в T2S, ЦД отлага изпращането на инструкцията към T2S, независимо 

дали е за директно или споделено отразяване. 

(7) Инструкции, по които насрещна страна е директен участник в T2S, който е изпратил 

своята част направо в T2S, се изпълняват само директно с директно отразяване. 

(8) Директните участници в T2S могат да изпращат инструкции директно в T2S или 

чрез СКС. 

(9) Членовете на ЦД, които не са директни участници в T2S изпращат инструкции чрез 

СКС. 

 

 

Чл.163ж (1) Сетълментът на заявени в ЦД сделки по DVP – Модел 2  се извършва в 

минум три основни сетълмент цикъла в деня на сетълмент в съответствие с графика на 

системния ден на СКС. 

(2) Във всеки един сетълмент цикъл участват всички сделки със сетълмент дата - датата 

на системния ден и е осигурено наличиие на финансови инструменти и парични 

средства.Условието за осигуряване на финансови инсрументи и/или парични средства 

се счита за изпълнено, ако има изпълнима насрещна сделка в същия сетълмент цикъл, 

която ще достави необходимите финансови инструменти или парични средства. 

(3) Сделките се считат за изпълними към съответния сетълмент цикъл, в случай че са 

налице следните условия :  

1. броят на наличните и осигурени финансови инструменти при доставящата страна е 

по-голяма или равна на тези по сделката ; 

2. сумата от налични и осигурени парични средства приприемащата/заплащаща страна 

е по-голяма или равна на тези по сделката. 

(4) За целите на приключването на сделки в T2S ЦД открива техническа (буферна) 

сметка в T2S на свое име. В посочената сметка временно се съхраняват финансовите 

инструменти от всички доставящи страни и се прехвърлят към получаващите страни в 

рамките на един сетълмент цикъл. 

(5) ЦД поддържа огледално копие на сметката по ал.4  в СКС. 

(6) За целите на сетълмента по DVP – Модел 2, ЦД извършва нетиране, както следва: 

1. нетиране на паричните средства по сделките, определени за приключване в даден 

сетълмент цикъл. 

2. техническо нетиране на финансови интрументи по сделките, определени за 

приключване в даден сетълмент цикъл, като използва сметката  по ал.4. 
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(7) За целите на нетиране на парични средства ЦД открива и декларира буферна 

сетълмент сметка в кредитна институция, свързана с DCA сметка в T2S. 

(8) Нетирането на парични средства се извършва за всички сделки в един сетълмент 

цикъл на два етапа/нива :  

1. ниво1 – формиране на нетни позиции по декларирани от членовете по конкретните 

сделки сетълмент сметки за сделки с конкретен ISIN; 

2. ниво 2 – формиране на нетни позиции по DCA в T2S на база получените нетни 

позиции от ниво 1 и декларираните връзки СКС между конкретни сетълмент сметки и 

DCA в T2S. 

(9) Нетирането на ниво 1 се извършва , като се сумират паричните суми, които члена на 

СКС ще получи /прехвърляща страна/ и от тях се извадят задълженията 

(получаваща/купуваща страна) на съответния член по всички сделки от конкретния 

сетълмент цикъл, в които той е участник и декларирал конкретната сетълмент сметка.  

Резултатът от нетирането е нетна позиция спрямо конкретна сетълмент сметка на 

съответния член. 

(10) Нетирането на ниво 2 се извършва като се сумират всички нетни позиции 

изчислени от ниво 1 на сетълмент сметки , декларирани към конкретна DCA сметка. 

Кредитните позиции от ниво 1 се вземат със знак плюс, а дебитните  - със знак минус. 

Получените позиции са нетни спрямо DCA сметките. 

(11) Техническото нетиране на позиции по финансови инструменти се извършва по 

алгоритъм, определен в Инструкциите за работа на СКС. 

(12) Не подлежат на нетиране сделки в следните случаи: 

1. страните по сделката предварително са обявили, че трансферът на финансови 

инструменти и парични средства по нея ще бъде на брутна база (DVP Модел 1); 

2. една от страните по сделката е директен участник в T2S (DCP) и е изпратила 

инструкции самостоятелно в T2S. 

 

 

Чл.163з. (1) ЦД, в качеството си на емитиращ ЦДЦК, осигурява на всеки инвестиращ 

ЦДЦК – участник в T2S (participating CSD) достъп до предоставяните услуги при 

условията на равнопоставеност с останалите членове на ЦД. 

(2) След подаване на изрична заявка инвестиращият ЦДЦК получава достъп до 

услугите и системата на ЦД и може да извършва от свое име  и за своя сметка, както и 

от името и за сметка на своите клиенти/потребители операции по държане и 

администриране на притежавани от трети лица финансови инструменти, включително: 

1. съхранение на ценни книжа, разпределяне на лихва и дивиденти върху 

съхраняваните ценни книжа и обработване на корпоративните действия по отношение 

на тези ценни книжа: 

2. откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти и регистрация 

на клиенти; 

3. регистриране на безналични финансови инструменти; 

4. представителство при заявяване и извършване на корпоративни действия, 

включително и за изпълнение на парични и непарични задължения на емитент на 

безналични финансови инструменти, към притежателите на финансовите инструменти 

и към ЦД; 

5. попечителство - държане на финансови инструменти на клиенти и свързаните с това 

услуги; 

6. други функции, свързани с дейността на ЦД, съгласно настоящия правилник. 

(3) Инвестиращият ЦДЦК може да извършва функции като оператор по регистъра по 

реда на настоящия правилник. 
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(4) Инвестиращият ЦДЦК може да открива събирателни сметки в регистрационната 

система и СКС  в съответствие с чл. 133 от ЗПФИ за целите на попечителската дейност. 

(5) Инвестиращият ЦДЦК има право да получава информация от ЦД относно 

корпоративните действия, които обслужва. 

(6) При необходимост инвестиращият ЦДЦК предоставя на с ЦД извлечение от книгата 

на притежателите на финансови инструменти и друга информация за целите на 

вписване на обстоятелства в ЦРЦК. 

 

Чл.163и. (1) В платформата на T2S се въвеждат за търговия емисииите финансови 

инструменти, регистрирани в ЦРЦК  и деноминирани в евро, както следва: 

1. всички емисии прехвърлими ценни книжа; 

2. емисиите дялове на предприятия за колективно инвестиране – по заявление от 

съответното лице; 

3. емисии прехвърлими ценни книжа, които се котират в евро на място за търговия. 

(2) По искане на инвестиращ ЦДЦК в T2S, ЦД АД незабавно предоставя достъп до 

съответните емисии по ал.1 без допълнително заплащане, като открива и необходимита 

за целта сметки на ЦДЦК. 

 

Чл.163к. (1) Корпоративни действия в T2S за финансови инструменти, регистрирани в 

ЦРЦК, се  администрират по реда на  настоящия правилник, като използва системата от 

съобщения за комуникация,  определена съгласно правилата и процедурите на T2S.  

(2) Членовете на ЦД могат да осъществяват връзка с ЦД по повод корпоративни 

действия чрез комуникационна система на ЦД, както чрез  SWIFT и системата на T2S. 

(3) В случаите на корпоративно действие относно финансови инструменти, които се 

администрират от  друг инвестиращ ЦДЦК, комуникацията  се   извършва чрез T2S. 

Предходното изречение се прилага и в случаите, когато директно свързани в T2S 

членове на ЦД имат позиция по конкретната емисия финансови инструменти. 

(4) Всички плащания по корпоративни действия за регистрирани в Т2S емисии  се 

извършват чрез системата на T2S. В приложимите случаи ЦД получава и препраща 

инструкции за корпоративни действия чрез системата на T2S. 

 

 

 Част седма „Регистриране на особени залози и финансови обезпечения“  

Глава деветнадесета „Особени залози“ 

 

 

§ 18. В чл.199 се правят следните промени: 

 

1. Ал.1, т.1 се изменя, както следва: 

 

„1. заявление (по образец) за вписване на договор за особен залог, подписано от 

заявителя и залогодателя по реда на чл. 27 от ЗОЗ, с нотариална заверка на подписа на 

залогодателя и заявителя;“ 

 

2. Създават се нови т.4 и 5: 

 

„4. декларация за истинност на заявените обстоятелства; 

   5.  договор за особен залог.“ 

 

3. Създава се нова ал.4: 

https://web.apis.bg/p.php?i=3334715&b=0#p36962188
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„(4) Вписване на обстоятелства и промени по тях чрез пълномощник се извършва въз 

основа на  изрично нотариално заверено пълномощно.“ 

 

§ 19. В чл.202 се правят следните промени: 

 

1. Ал.1 се изменя: 

 

„ (1) Вписване на пристъпване към изпълнение се извършва въз основа на заявление от 

заложния кредитор.“ 

 

2.Ал.2 се изменя, както следва: 

 

„ (2) Изпълнението по залога се извършва чрез специално съобщение (нареждане) на 

заложния кредитор към члена на ЦД, обслужващ сметката, по която се съхраняват 

ценните книжа, за извършване на съответните операции по нея. Съответният член на 

ЦД следва да изпълни нареждането по предходното изречение в тридневен срок от 

получаването му и да подаде инструкции към ЦД. Обработката на подадените 

инструкции за операции по сметката, по която се съхраняват заложените ценни книжа, 

се осъществява след потвърждаване на операциите от служител на ЦД.“ 

 

  

3. Създава нова ал.3 със следното съдържание: 

 

„(3) В случай че членът на ЦД, обслужващ сметката, по която се съхраняват ценните 

книжа, не изпълни нареждането в срока по ал.2, заложният кредитор има право да 

подаде нареждане за изпълнение директно към ЦД. За неизпълнение на задължението 

по ал.2, съответният член на ЦД подлежи на санкции по ред на настоящия правилник.“ 

 

4. Досегашните ал.2 и 4 се изменят: 

 

„(4) Вписаните по отношение на съответните ценни книжа блокировки се вдигат 

служебно след изтичане на срока по чл. 37, ал. 1 от ЗОЗ. 

(5) В съответствие с чл.37, ал.1 от ЗОЗ, заложният кредитор има право да нареди чрез 

ИП продажбата от свое име и за сметка на залогодателя на заложените ценни книжа 

след изтичане на две седмици от вписването за пристъпване към изпълнение.“  

 

Досегашните ал.2 -4 се преномерират. 

 

 

Глава двадесет и първа „Запори върху безналични финансови инструменти“ 

 

§ 20. В чл.215 се създава нова ал.5: 

 

„(5) Изградените връзки между сметката в регистрационната система, по която се 

съхраняват ценните книжа, върху които е наложен запор, към събирателни сметки в 

СКС се прекратяват, съответно заделянето на ценни книжа за сетълмент операции, 

извършено по реда на оперативните инструкции на СКС, се отменя, най-късно до 

регистрация на запора в ЦД.“ 

 

 

Част осма „Гаранционен фонд за вреди“ 



 11 

 

§ 21. В чл.224, ал.4 се създава нова т.5: 

 

„5. взема решение за разходване на средства от фонда при доказани вреди по ал.2;“ 

 

§ 22. В чл.227 се създава нова ал.11: 

 

„(11) Средствата от фонда могат да бъдат използвани за изплащане на доказани вреди 

след решение на СД.“ 

 

„Преходни и заключителни разпоредби” 

 

§ 23. Създават се нови параграфи в преходни и заключителни разпоредби: 

 

„§ 13. Разпоредбите на настоящия правилник, които уреждат правила и изисквания, 

свързани с участието на ЦД в T2S влизат в сила и се прилагат от датата на 

присъединяване на ЦД към T2S, която се обявява на интернет страницата на ЦД. 

 

§ 14. СД на ЦД определя с решение началната дата, от която членовете на ЦД могат да 

кандидатстват за оторизация като директен участник в T2S.“ 

 

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

на „Централен депозитар” АД е приет на заседание на СД по Протокол № 3 от 

15.03.2023г.  

 


