
 

           

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

за първоначална регистрация на емисия безналични финансови инструменти  

 

от 

 

наименование: ...................................................................................  

ЕИК: ……………………….. 

идентификационен код на правния субект (LEI):……………….. 

седалище и адрес на управление: ..................................................... 

тел. за връзка.......................................................................................... 

електронна поща:……………………………………………………… 

 

 

1. Заявяваме регистриране на емисия безналични  финансови инструменти в Централния 

регистър на ценни книжа, воден от ЦД АД (прилага се относно емисии ценни книжа 

съгласно чл.127, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа), както 

следва: 

.........................../вид – акции, облигации и др./ издадени от „..................................... 

..............................................................................” с  ISIN  ............................................ , 

FISN……………………………………………….., CFI………………………………. 

и следните данни:  

- общ размер на капитала/емисията ......................................... лв.;  

- брой безналични финансови инструменти ................................. ;  

- номинална стойност  ............................... ; 

2.   Във връзка с това прилагаме следните документи за извършване на регистрацията: 

- копие на решение на компетентния орган на дружеството за издаване на емисия 

безналични финансови инструменти;  

- копие от правилата, проспекта или меморандума за емисията безналични финансови 

инструменти, различни от акции;  

- списък на притежателите на безналични финансови инструменти на хартиен и 

електронен носител (списъкът съдържа данните посочени в чл. 38, ал.1, т. 6 от 

Правилника на ЦД АД ); 

- договор за съхранение и поддържане данни на емисията безналични финансови 

инструменти с „Централен депозитар” АД; 

- документ за платена таксата за регистрация на дружеството; 

- други (описват се приложените документи). 

 

За извършената услуга да бъде издадена фактура на: 

 .......................................................................................... –  дружество – емитент; 

 .......................................................................................... – ИП, обслужващ емисията. 

 

3. Във връзка с регистрацията по т. 1 заявяваме безналичните финансови инструменти  да 

бъдат регистрирани, като бъдат открити : 

  лични сметки на притежателите на безналични финансови инструменти; 

       клиентски сметки на притежателите на безналични финансови инструменти  

при инвестиционен/ни посредник/ци ............................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

член/ове на ЦД АД, като потвърждавам, че е представено съгласие за откриване на 

клиентските сметки от  инвестиционния/те посредник/ци. 



4. Във връзка с регистрацията  по т.1 желаем да бъдат отпечатани удостоверителни 

документи на притежателите на безналични финансови инструменти, чиито финансови 

инструменти са регистрирани по лични сметки.  

ДА  

НE  

5.  Заявяваме, че за прехвърлянето на безналичните финансови инструменти на дружеството 

и сделки с тях съществуват/ не съществуват ограничения и условия съгласно нормативната 

уредба, Устава или вътрешните правила на дружеството.   

 (В случай, че са предвидени ограничения за прехвърляне на безналичните финансови 

инструменти се попълва Заявление за блокиране на финансови инструменти) 

6. Заявяваме, че върху емисията безналични финансови инструменти на дружеството 

съществуват/не съществуват тежести - запори и залози.  

(В случай, че съществуват тежести върху емисията се попълва Заявление за вписване на 

тежести). 

7.  В случай на регистрация на емисия облигации се попълва и Заявление за регистрация на 

данни на емисията. 

8. Декларираме, че всички данни в това заявление и приложенията  към него са  верни и 

изчерпателни и отразяват актуалното състояние към момента на вписването в регистъра на 

ЦД.  

9.  Декларираме, че  средствата,  въз основа на които е формиран първоначалният капитал на 

дружеството – емитент на безналични финансови инструменти, имат следния произход: 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

10. Уведомени сме, че съгласно разпоредбите на 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):   

 Централният депозитар не отговаря за вреди, свързани с организирането и 

управлението на регистрите по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 8, причинени в резултат 

на непълна, невярна и/или неточна информация, предоставена от участниците в 

системата за сетълмент на ценни книжа или от емитенти на финансови 

инструменти. 

 Централният депозитар не отговаря 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 на тези лица, свързани с вписвания в 

регистрите по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 8, освен ако негов служител е разполагал 

с данни, че представената на депозитаря информация е непълна, невярна и/или 

неточна. 

11. В случай че се предвижда регистрация при друг централен депозитар на ценни книжа 

(ЦДЦК) се посочва ЦДЦК, при който ще бъдат регистрирани финансовите инструменти. 

 

 

 

 

 

Дата: ....................                                                                  Подпис ............................ 

                 

 /....................................... .../ 

              име на представляващия 

 

 

                                     Печат    

 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=4414749&b=0#p43409620
https://web.apis.bg/p.php?i=11243&b=0#p43194726
https://web.apis.bg/p.php?i=4414749&b=0#p43409620

