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ПРАВИЛНИК 

НОРМАТИВНА ОСНОВА 

Чл.1. Нормативна основа 

Този Правилник урежда реда и условията за извършване на дейностите на Централен 
депозитар за ценни книжа  съгласно  чл.127, ал.2 и чл. 130 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и действащите нормативни актове.  

I. ЧЛЕНСТВО В ДЕПОЗИТАРА 

Чл. 2. Договор за членство 

Членството в Депозитара възниква със сключването на договор между Депозитара и 
лицето, кандидатстващо за членство, наричан “Договор за членство”. 
Всеки път, когато прекратяване на членство е споменато в правилника, това трябва да 
се разбира като автоматично прекратяване на договора за членство. За дата на 
прекратяване на членството, респективно за прекратяване на договора, се счита датата 
на решението на СД за прекратяване на членството или датата изрично посочена в това 
решение.  

Чл. 3. Условия за членство  

1. Членове на Централния депозитар могат да са лицата, посочени в чл. 131 от 
ЗППЦК и действащите нормативни актове. 

2. Лица по 131, ал. 1, т. 4 и 5  могат да бъдат членове в Депозитара, ако изпълняват 
условията на настоящия правилник и ако тяхното членство допринася за 
осъществяване на дейността на Депозитара или основание за  тяхното членство е 
извършването на съвместни действия с Централния депозитар. 

3. За Членство в депозитара  е необходимо изпълнението на  финансови, технически 
и оперативни  изисквания,  съгласно чл.4, чл.5 и чл.6. 

Чл. 4. Общи финансови изисквания 

1. Изпълняването на финансовите изисквания се изразява в поддържане на: 

1.1 достатъчно количество парични средства в размера на определената квота от 
Гаранционния Фонд и своевременното им попълване; 

1.2 необходимите наличности по сметки  за извършване на паричния сетълмент;  

1.3 необходимите наличности по сметки за покриване на задълженията към 
депозитара по отношение обслужване на сделките с ценни книжа.  

2. В края на всеки месец сметките по т.1.3 следва да са с положително салдо. 

3. Членовете на ЦД трябва да са изплатили всичките си финансови задължения към 
ЦД най-късно до първия работен ден след отчетния месец. 
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Чл. 5. Технически изисквания 

1. Изпълнението на техническите изисквания трябва да гарантира сигурност и 
ефикасност на системата за регистриране на ценни книжа, сделките с тях и на 
сетълмента. 

2. Депозитарът изисква от своите членове спазването на определен ред при обмена 
на информация, като за всеки отделен начин на обмен на информация  Депозитарът 
може да дава указания на членовете. Начинът за осъществяване на обмен на 
информация  се урежда в този Правилник и процедурите към него.  

3. Централният депозитар установява правила и стандарти за комуникация с 
членовете, включително за електронен обмен на данни и съобщения. Всички 
електронни съобщения и уведомления от страна на депозитара имат безусловно 
действие спрямо членовете. 

4. Централният депозитар може да изисква във всички случаи и предоставяне на 
информация на хартиен носител от страна на членовете.  

5. Депозитарът изисква от своите членове осигуряване на бърз и надежден начин за 
обмен на информация между члена и Депозитара, а именно: 

5.1 наличието на куриерски отдел за обмен на информация между члена и 
Депозитара на материален носител /магнитен и хартиен/; 

5.2наличието на две телефонни линии за електронна поща, като едната да е 
свободна по всяко време за осъществяване на обмен на информация с Депозитара в 
рамките на работния ден. 

6. Депозитарът изисква от своите членове осигуряване на надежден начин за 
съхранение и архивиране на информацията за дейността на члена по отношение на 
Депозитара, а именно: 

6.1 ежедневен архив на хартиен и магнитен носител на всички документи и 
съобщения за дейността на члена по отношение на Депозитара за съответния 
работен ден; 

6.2 съхранение и поддръжка на архива по начин, осигуряващ достъп при проверка 
от страна на Депозитара в рамките на един работен ден. 

6.3 архивът на документите по т.6.1 и т.6.2 се съхранява при члена на депозитара, 
който носи пълна отговорност за опазването му 

7. Изпълнение на изискванията по реда на Чл.5 т.5 и т.6 се декларира от 
кандидатстващото за членство лице.  

Чл. 6. Оперативни изисквания 

1. Оперативните изисквания се отнасят до създаване и спазване на вътрешни 
правила на членовете, които регулират оперативната структура, задълженията и 
отговорностите на служителите по начин, който осигурява изпълнението на 
задълженията на член в Депозитара и защитава сигурността на търговията. 

2. В частност Депозитарът изисква от своите членове създаването и поддържането 
на следните служби: 

2.1 отдел за приключване на сделките с ценни книжа (бек-офис), отговарящ за 
информационния обмен с Депозитара. Членът на Депозитара делегира права за 
извършване на информационен обмен най-малко на две лица, свои служители в този 
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отдел, като декларацията за упълномощаването на тези лица е неразделна част от 
договора за членство. Промяната в списъка на упълномощените лица се декларира 
пред Депозитара не по-късно от три работни дни преди фактическото й извършване, 
като през този период се приемат съобщения от оправомощените лица; 

2.2 отдел за архивиране на информацията, свързана с дейността на члена по 
отношение на Депозитара. Членът на Депозитара делегира права за достъп и работа 
с архива най-малко на две лица, свои служители в този отдел, като декларацията за 
упълномощаването на тези лица е неразделна част от договора за членство. 
Промяната в списъка на упълномощените лица се декларира пред Депозитара не по-
късно от три работни дни преди фактическото й извършване, като през този период 
Депозитарът се обръща за проверки към оправомощените лица; 

2.3 куриерски отдел за обмен на информация между члена и Депозитара. Наличието 
на куриерски отдел е задължително, независимо от приетия електронен начин за 
обмен на информация. Членът на Депозитара делегира права за извършване на 
куриерска дейност най-малко на две лица, свои служители в този отдел, като 
декларацията за упълномощаването на тези лица е неразделна част от договора за 
членство. Промяната в списъка на упълномощените лица се декларира пред 
Депозитара не по-късно от три работни дни преди фактическото извършване, като 
през този период се приемат съобщения от  оправомощените лица; 

2.4 Централен депозитар АД може да провежда периодично тестове за 
квалификация на служителите на отдел “Бек-офис”, за резултатите от които може да 
се уведомява съответния инвестиционен посредник. 

3.  Дейностите в изброените в т.2 служби може да се извършват от едни и същи 
лица по съвместителство, но като се разграничават и спазват отговорностите и 
задълженията. 

4. Изпълнение на изискванията по реда на т.2 се декларира от кандидатстващото за 
членство лице.  

Чл. 7. Арбитраж 

Кандидатът за член на Депозитара трябва да подпише декларация, в която се 
задължава да спазва Правилника и разпоредбите на органите на Депозитара, а също 
и съгласие да подчини споровете между него и останалите членове на Депозитара, и 
между него и Депозитара съгласно нормативните актове за дейността на 
Депозитара, на решенията на Арбитражният съд при Централен депозитар. 
Съгласието има силата и значението на арбитражна клауза.   

Чл. 8. Кандидатстване за членство 

1. За приемането за член на Депозитара се изисква решение на Съвета на 
директорите.  

2. Договорът за членство в Депозитара се подписва след връчване на решението по 
т. 1 и влиза в сила от момента на подписването му и от двете страни.  

3. Съветът на директорите трябва да се произнесе в срок до 30 (тридесет) дни след 
подаване на заявлението. 

4. Кандидатстващото за членство лице получава в тридневен срок решението на 
Съвета на директорите за придобиване на членство в Депозитара. 
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5.  Решението на Съвета на директорите определя началната дата за обслужване на 
сметките на всеки член. 

Чл. 9. Функции на членовете на Депозитара 

1. Функция по депозиране на ценни книжа - функцията се състои в откриване и 
управление на сметки при Централния депозитар за собствени и клиентски ценни 
книжа, ако членът е инвестиционен посредник  или управляващо дружество. 

2. Функция по инвестиционно посредничество - функцията се състои в 
осъществяване на дейност съгласно обхвата на предоставения лиценз/разрешение. 

3. Функция по поемане на емисии - функцията се изпълнява от член на депозитара с 
лиценз на инвестиционен посредник , който:  

3.1Управлява на представителен принцип депозитна сметка на емитент или лице, 
предлагащо ценни книжа за публична търговия съгласно договор за поемане на 
ценни книжа ; 

3.2Управлява собствена депозитна сметка с ценни книжа на емитент или лице 
предлагащо ценни книжа за публична търговия, придобити съгласно договор за  
поемане, предложени на първичния пазар или при първоначално публично 
предлагане. 

4. Функция по представителство - функцията се изпълнява от член на Депозитара за 
изпълняване на парични и непарични задължения на емитента към собствениците 
на ценни книжа и към Централен Депозитар АД:  

5. Функция по попечителство -  функцията се състои в държане на ценни книжа и на 
пари на клиенти в депозитарна институция и свързаните с нея услуги, като 
управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения. За 
ценните книжа и пари по тези сметки, функцията по инвестиционно посредничество 
може да се изпълнява от друг член на депозитара с лиценз за инвестиционен 
посредник. 

6. Функция на управляващо дружество - функцията се състои в осъществяване на 
дейност съгласно глава ХVІІІ на ЗППЦК и обхвата на предоставеното разрешение 
от КФН. 

Чл. 10. Необходими документи за членство 

В зависимост от осъществяваните функции, българските кандидати за членство в 
Централен депозитар и тези със страна по произход на територията на ЕС 
предоставят следните документи: 

1. За български и чуждестранни банки, инвестиционни посредници, за управляващи 
дружества, фондови борси и лица, които организират неофициални пазари на ценни 
книжа, депозитарни и клирингови институции:  

заявление по образец (10-1)  за кандидатстване за членство в Депозитара; 

актуално съдебно решение за вписване на дружеството от съда по регистрация или 
еквивалентен документ; 

копие от устава на кандидата; 

удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ или еквивалентен идентификационен 
или данъчен номер; 
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декларация за изпълнение на изискванията по чл.4, чл. 5 и чл.6, заедно с декларация 
за представляващите дружеството и за всички упълномощени лица по чл. 6, 
обслужващи търговията с ЦК, която да включва име, длъжност, пълномощия, адрес, 
телефон и факс, както и спесимен от подписите на всички тези лица и от печатите 
на кандидата; 

копие от лиценза издаден от Комисия за финансов надзор, съответно от 
разрешението на Българска народна банка, въз основа на което лицето кандидатства 
за членство в Депозитара, определящо неговите функции.  Същото важи и за 
чуждестранни юридически лица, действащи на територията на България 
посредством свой клон. За юридически лица, със страна по произход от ЕС, копие 
от оригинал на лиценз за извършване на конкретната дейност, както и копие от 
нотификацията на КФН за получено уведомление за желание за извършване на 
дейност на територията на България. 

декларация по образец (10-2) за номерата на банковите сметки за участие в 
системата за  сетълмент; 

съгласие за директен дебит по реда на действащите указания или процедури на ЦД 
за извършване на плащания по сделки с безналични ценни книжа чрез RINGS; 

декларация по образец (10-3) за внасяне на депозит по сметката на Гаранционния 
Фонд; 

2. За кандидатите, които са чуждестранни банки, инвестиционни посредници, 
управляващи дружества, фондови борси и лица, които организират неофициални 
пазари на ценни книжа, депозитарни и клирингови институции, извършващи 
дейност на територията на страната и писмена информация за видовете отчети или 
други финансови данни, които подават към емитентите на ценни книжа и към 
надзорния орган в страната им по произход, както и сроковете за тяхното подаване. 

3. За депозитарна или клирингова институция и копие от решението на съответния 
регулиращ/надзорен орган или сертификат за извършване на конкретната дейност.  

4. За инвестиционен посредник, член на Депозитара, при разширяване на функциите 
с поемане на емисия или с парично и непарично представителство: копие от 
лиценза, определящ неговите функции, издаден от КФН, въз основа на който лицето 
кандидатства за промяна в условията на членство в Депозитара. За юридически 
лица, със страна по произход от ЕС – копие от оригинал на лиценз, определящ 
неговите функции, както и копие от нотификацията на КФН за получено 
уведомление за желание за извършване на дейност на територията на България. 

5 Документите на чужд език се представят на български. Преведените документи се 
сертифицират /легализират или с апостил/. 

Чл. 11. Изискуема информация 

1. Депозитарът по всяко време може да изисква от членовете осигуряването на 
необходимата информация и документи, свързани с дейността му във връзка с този 
правилник, договорите и съответните  нормативни актове. 

2. Членовете са задължени да осигурят изискваната информация и документи в 
посочения срок, като при неизпълнение на това задължение Депозитарът може 
временно да спре или прекрати членството им. 
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Чл. 12. Промени в информацията за данни на членовете 

Членът е длъжен незабавно да информира Депозитара за промени в информацията, 
съдържаща се в документите, на основата на които членът е бил приет, както и 
относно промени на данните, на основата на които е започнало или се извършва  
обслужването на сметките на члена.  

Чл. 13. Промени в информацията въведени от ЦД 

Централният депозитар уведомява членовете си за своите актове и решения спрямо 
тях писмено, чрез информационен бюлетин или по електронен път. Публикуването 
на информацията в информационен бюлетин на ЦД или изпращането и по 
електронен път се счита за официално уведомление. 

Чл. 14. Проверки 

Централният депозитар може да извършва проверки за изпълнение на всички 
задължения на члена на депозитара, произтичащи от Чл. 4, 5 и 6 на настоящия 
Правилник на депозитара с приложенията му и съответните договори. ЦД може да 
поиска съдействие от Комисия за финансов надзор за проверка и/или прилагане на 
мерки в рамките на нейната компетентност. ЦД издава инструкции за отстраняване 
на несъответствия, разкрити при проверките. 

Чл. 15. Документни проверки 

Проверката по чл. 14 се извършва на основата на анализ на документите, 
предоставени от членовете, съгласно правилника. 

Чл. 16. Инспекция на място 

1. Проверката може да бъде във формата на проверка на място в отделите на члена 
по реда на чл.6, отговарящи за търговията с ценни книжа, от лице, упълномощено 
от Съвета на директорите на Депозитара. Преди да започне проверката, лицето 
трябва да представи своите пълномощия за извършване на проверка, определяща 
сферата и предмета на проверката. 

2. Проверяващите имат право да преглеждат документацията, поддържана в 
проверявания отдел и право да изискват устна информация от служителите в този 
отдел. Изявленията на лицата, даващи информация трябва да бъдат писмено 
документирани с протокол в два  екземпляра – по един за Централен депозитар и за 
службата по вътрешен контрол . 

3. След завършване на проверката резултатите от нея трябва да бъдат представени 
във вид на доклад. Докладът трябва да бъде  подписан от проверяващия и лице от 
съответния отдел, или от упълномощено от него лице. 

4. Въз основа на заключенията, съдържащи се в този доклад Съветът на директорите 
на Депозитара взема решение, за санкциониране на проверявания член на 
Депозитара, или за отправяне на препоръки. 

5. На основата на доклада за извършената проверка, Депозитарът  информира  
Комисия за финансов надзор и Фондовата борса за констатираните при проверката 
несъответствия или за проблеми при тяхното отстраняване, както и за взетите в тази 



 

13 

 

връзка решения от СД на ЦД, в срок от 3 (три) дни след констатиране на 
нарушенията. 

Чл. 17. Временно спиране от операции в системата на 
депозитара, временно спиране или прекратяване на 
членство. 

1. Съветът на директорите  може временно да спре или да прекрати членството на 
член, който не изпълнява задълженията си към ЦД или към други членове като: 

1.1 неизпълнение на Правилника или договорите с ЦД; 

1.2 неизпълнение на нормативни актове, свързани с дейността му; 

1.3 неизпълнение на задълженията по сетълмента; 

1.4 отказ за предоставяне на информация при поискване от ЦД, забавяне или 
предоставяне на невярна или непълна информация; 

1.5 при предложение от Зам. Председател на КФН за  временно спиране на членство 
в случай, че се застрашават интересите на инвеститорите. Към предложението се 
прилагат актове за установяване на административно нарушение, издадено 
наказателно постановление или взето решение за налагане на принудителна 
административна мярка. 

1.6 други случаи, при които се създава опасност за сигурността на търговията с 
ценни книжа, 

2. По посочени в т.1 причини Съветът на директорите на ЦД може временно да спре 
членството за период до 90 (деветдесет) дни или за по-дълъг период, който 
съответства на наложената от Зам. Председателя на КФН мярка. Решението за 
временно спиране на членството трябва да съдържа условията за възстановяване на 
правата на члена. До 10 дни след изтичане на периода за временно спиране на 
членството, Съветът на Директорите на Депозитара взема решение относно 
възстановяване правата на членство, ако поставените условията за това са 
изпълнени. Ако спирането от членство е било в следствие искане от Зам. 
Председателя на КФН,  възстановяване правата на члена става след представяне на 
становище от Зам. Председателя на КФН за отстраняване  на констатираните 
нарушения.  
Съветът на директорите може да удължи срока за временно спиране на членство за 
период не по-дълъг от 90 (деветдесет) дни, съответно да промени условията за 
възстановяване на членството, в случай че новооткрити/ нововъзникнали 
обстоятелства, които са свързани с възстановяване на членството.  
В случай, че се предявят претенции спрямо Централен депозитар АД или възникне 
опасност от увреждане доброто му име от страна на член, Съветът на директорите 
може да прекрати членството. 

3. Съветът на директорите на Депозитара прекратява членство на член, което след 
изтичане на срока на временно спиране на членството не изпълни условията за 
възстановяване на членството. 

4. Съветът на директорите на Депозитара прекратява членство на лице, когато са 
отпаднали основанията за придобиване статут на член. 

5. В случаите по т.1, Съветът на директорите на Депозитара може да промени 
решението си за статута на члена в частта, отнасяща се до функциите му, 
включително  да спира или прекратява една или няколко функции на члена.   
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6. Решенията на Съвета на директорите на Депозитара относно временното спиране 
или прекратяване на членство се оповестяват писмено до КФН и санкционирания 
член  в срок до 3 (три) дни, считано от датата на вземане на решението.  

7. При натрупване на отрицателно салдо, надвишаващо сумата по Раздел I, т.  4 от 
Тарифата за цените на услугите на Депозитара и непогасяване на задължението 
своевременно, членът се спира от операции в системата до внасяне на дължимата 
сума плюс авансовата вноска на таксата за обслужване. Спирането на член от 
операции в системата се изразява в невъзможността за извършване на прехвърляне 
от регистър А в регистър Б, изпълнение на нареждане за прехвърляне по сделки, 
сключени на нерегулиран пазар и откриване на клиентски сметки от деня на 
превишаване на отрицателното салдо, определено по-горе. По-рано наредени 
трансфери от собствена към клиентска сметка приключват по стандартния ред, 
определен от настоящия правилник. По-рано наредените сделки, сключени на 
регулиран пазар и корекциите за тях приключват по стандартния ред, определен от 
настоящия правилник. 

7.1 Спирането на член от операции в системата може да се извърши и въз основа на 
уведомление от КФН за наложена мярка, като обхвата на прекратяване от операции 
е в съответствие с мярката на КФН. 

8. Инвестиционните посредници не могат да приключват с отрицателно салдо в края 
на всеки месец и на отчетната финансова година по разчетните им сметки в 
депозитара. 

9. Неизправният член носи изцяло отговорността за риска, който той и неговите 
клиенти ще понесат от спирането от операции.  

10. Депозитарът уведомява Фондовата борса за временното спиране или 
прекратяване на членство на следващия ден след решението на Съвета на 
директорите на Депозитара, преди началото на търговската сесия на Фондовата 
борса по утвърден от двете страни начин. 

11. Депозитарът уведомява членовете си за предприетите действия за временно 
спиране или прекратяване на членство на член на Депозитара и чрез седмичния 
информационен бюлетин на Депозитара. 

Чл. 18. Прекратяване на членство 

Прекратяването на членство е свързано със заличаването на члена от регистрите на 
ЦД и влиза в сила след закриване от Депозитара на всички сметки за ценни книжа 
на клиентите на члена и след приключване на всичките му задължения към 
Депозитара и останалите участници. 

Чл. 19. Действия при спиране на членството 

1. През периода на временно спиране, Депозитарът извършва само операции, които 
дебитират сметките за ценни книжа на члена и на неговите клиенти, както и такива, 
които кредитират тези сметки за сделки, сключени преди датата на спирането, както 
и по сделки, които поправят грешки, възникнали преди тази дата. 

2. Принципите, упоменати в т.1 се прилагат и в случаите, когато Съветът на 
директорите на Депозитара реши да прекрати членството. 
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3. В случаите на спиране на член от операции в системата по Чл.17, т.7.1 се допуска 
изпълнение на нареждания за прехвърляне на наличности по клиентски сметки към 
други ИП членове на ЦД, без промяна на собственост.  

4. В случаи на обявяване в несъстоятелност на ИП член на ЦД се прилага редът по 
чл. 78г от ЗПУПС. 

5. В случаите на отнемане на лицензията за извършване на дейност като ИП член на 
ЦД се допуска изпълнение на нареждания за прехвърляне на наличности по 
клиентски сметки към други ИП, членове на ЦД, без промяна на собственост. След 
изтичане на срока по чл. 38б от ЗППЦК , остатъците по клиентски сметки се 
прехвърлят от ЦД служебно на титулярите по сметки в регистър А. 

6. В случаите на временно спиране на членство се допуска изпълнение на 
нареждания за прехвърляне на наличности по клиентски сметки към други ИП, 
членове на ЦД, без промяна на собственост. 

7. В случаите на прекратяване на членство, се прилага редът по т.5. 

8. Централният депозитар изпълнява и нарежданията на овластени органи и лица в 
предвидените от закона случаи. 

Чл. 20. Доброволно напускане 

1. Доброволно напускане (прекратяване на членство) се допуска след писмено 
заявление до ЦД от страна на член.  

2. Принципите, описани в чл.19 се прилагат в случаите по т.1. 

Чл. 21. Възстановяване на членство на лице с прекратено 
членство 

Лице, на което членството е прекратено по реда на този правилник, може да 
кандидатства за член на ЦД след изтичане на една календарна година, считано от 
датата на вземане на решение от Съвета на Директорите на Депозитара за 
прекратяване на членството. 

Чл. 22 Отговорност и задължения на членовете на Централен 
депозитар АД: 

1. Членовете на Централен депозитар АД носят цялата отговорност за правните и 
фактически действия/бездействия, извършени от тях, включително относно 
данните, които предоставят на Централен депозитар АД. При осъществяване на 
своята дейност, членовете на Централен депозитар АД следва да не накърняват  
доброто име на Централен депозитар АД. 

2. Централен депозитар АД не носи отговорност за законосъобразността на 
действията/бездействията по т.1 на членовете. Централен депозитар АД не носи 
отговорност за правните и фактически отношения между членовете и техните 
клиенти, между членовете и трети лица, включително и в случаите на прехвърляне 
на ценни книжа или други инструменти. 

3. Членовете се задължават да уведомяват своите клиенти за обстоятелствата по т.2. 
Това се удостоверява чрез текст, който се подписва при сключване на договора 
между члена и неговия клиент.  
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4. Задълженията по т.т.1 – 3 са приложими за членовете на Централен депозитар 
АД, както в качеството им на инвестиционни посредници, така и в качеството им на 
регистрационни агенти. 

5. В случай на неспазване на изискванията по т.1-4 Централен депозитар АД може 
да прилага мерките, предвидени в настоящия Правилник, включително мерките по 
чл.17. 

Ia. КАНДИДАТСТВАНЕ  И  ЧЛЕНСТВО   ЗА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ В 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

Чл. 22а Кандидатстване За Регистрационен агент 

1. Всеки Инвестиционен посредник – член на Централен депозитар АД, може да 
кандидатства за придобиване на статут на Регистрационен агент не по-рано от 6 
месеца след приемането му за член на ЦД. За целта същият подава заявление – 
Приложение 01/П05. 

2. Кандидатурите на ИП за придобиване на статут на Регистрационен агент /РА/ се 
разглеждат и одобряват / отхвърлят от Съвета на директорите на ЦД. Решението се 
взема въз основа на: 

2.1. Оценка на  представянето на кандидата  в дейностите, за които е лицензиран.  

2.2. Готовност на кандидата за обслужване на дейност като РА , в т.ч. средства за 
комуникация с ЦД и софтуер за обмен на данни, квалифициран персонал. Набор от 
вътрешни инструкции. / Програмно осигуряване, което да поеме всички услуги, 
предлагани от регистрационен агент и комуникацията с ЦД./ Ресурси, необходими 
за функционирането на отдел регистрационен агент. / Програма за обучение и 
учебен график. /Програма и график за тестване 

3. ЦД уведомява писмено кандидатите за РА за решението на СД по т.2. Одобрените 
кандидати подписват договор с ЦД относно правата и задълженията на страните 
при изпълнение на дейността като РА. 

Чл. 22б Временно спиране или прекратяване на дейност като 
регистрационен агент 

Съветът на директорите може да вземе решение за временно спиране или 
прекратяване на дейност като регистрационен агент в  следните случаи: 

1. Молба от РА за временно спиране или прекратяване на дейност като 
регистрационен агент 

2. Временно спиране или прекратяване на дейност като регистрационен агент  по 
реда на Чл.17 от настоящия правилник 
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II. РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

Чл. 23. Заявление за регистрация 

Емитентът или член на Депозитара, изпълняващ функцията поемател на емисия 
наричан по-долу поемател, заедно с емитента, подава заявление за регистрация на  
емисията ценни книжа и посочените в Приложение 02/П02. към този Правилник 
документи за регистрация на емисията. Заявлението и документите за регистрация 
се подписват и заверяват от представляващия дружеството емитент. 

Чл. 24. Договореност между Емитент и ЦД 

Емитентът на ценни книжа сключва договор с Централен депозитар за регистриране 
и поддържане на емисия ценни книжа. Договорът има действие до ефективното 
водене на регистъра на ценните книжа от ЦД и се прекратява след отписване на 
емисията от регистъра на ЦД и получаване на акт за дерегистрация от дружеството 
емитент. 
Съветът на директорите на ЦД АД може на свое заседание да приеме решение за 
отписване на емисия на дадено дружество и да прекрати воденето и в регистъра, 
поради неизпълнение на поетите от страна на Емитента задължения. Това решение 
води до прекратяване на договорните отношения между емитента и ЦД АД. 

Чл. 25. Промени на регистрирани емисии. 

1. В случай на промяна  на данните за емисията ценни книжа или в обстоятелствата 
съдържащи се в представените документи, лицето по чл.23 е длъжно незабавно да 
уведоми писмено  Депозитара и представи актуални документи съгласно 
изискванията на Приложение 02/П02. 

2. В случаите на изтегляне/ или дерегистрация на ценни книжа от депозитара, 
лицето по чл.23 заявява изтеглянето / дерегистрирането на ценни книжа, като 
прилага заявление за изтегляне / дерегистриране на ценни книжа  и  съответните 
документи от Приложение 02/П02.  

3. Заявлението и документите по т.1 и т.2 се подписват и заверяват от 
представляващия дружеството емитент. 

Чл. 26. Регистрация и вписване на промени 

1. Регистрацията се извършва след приемането и обработка на документите по чл. 
23, ако са изпълнени  изискванията за това. Регистрацията на емисията се извършва 
въз основа на заявлението за регистрация, като ЦД не носи отговорност за 
несъответствия в данните подадени в заявлението и тези, записани в устава на 
дружеството или във водената от дружеството книга на акционерите. 

2. Вписванията на промени се извършва след приемането и обработка на 
документите по чл.25, ако са изпълнени  изискванията за това.   

3. Централният депозитар може да изисква допълнителни сведения и документи с 
оглед на надлежното вписване на заявените обстоятелства в регистъра.  

4. Регистрацията на дългови инструменти се извършва в срок от 1 работен ден, в 
останалите случаи регистрацията по т.1 се извършва в срок до 10 работни дни, 
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считано от датата на  получаване на пълния комплект документи и данни изисквани 
от ЦД, в случай че  изискванията за вписването са изпълнени.  

Чл. 27. Присвояване на ISIN код 

1. За всяка емисия ценни книжа, предоставящи еднакви права на техните 
собственици, се присвоява уникален ISIN код съгласно Приложение 02. 

2. Не се присвояват различни ISIN кодове за ценни книжа, предоставящи еднакви 
права на техните собственици, емитирани от един емитент. 

Чл. 28. Промяна на ISIN кода 

В случай на промяна в правата, предоставяни от някои ценни книжа, за които вече е 
присвоен ISIN код, Депозитарът в изпълнение на писмено заявление на емитента, 
депозирал ценните книжа, определя нов ISIN  код на ценните книжа, за които се 
отнася промяната. Искането се изготвя съгласно Приложение 02. 

Чл. 29. Обединяване на емисии 

В случай на уеднаквяване на правата на две или повече регистрирани емисии от 
един и същ емитент, Централен депозитар обединява емисиите под един от 
съществуващите ISIN кодове, посочен в заявлението на емитента. 

Чл. 30. Пререгистрация на сметки за ценни книжа 

1. Обединяване на емисии по чл.29 се отразява върху пререгистрирането на  
сметките от Депозитара и членовете му. 

2. Пререгистрирането на сметките представлява зануляване на сметките за ценни 
книжа, с отпадналия ISIN код и заверяване с техните салда на сметки, в които се 
регистрират ценни книжа, описани с оставащия ISIN  код. 

Чл. 31. Оповестяване на промените 

Централният депозитар уведомява регулираните пазари за нови обстоятелства  и 
промени от регистрите относно дружества, регистрирани на тези пазари. 
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III. СМЕТКИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА 

Чл. 32. Депозитни сметки и сметки за ЦК 

1. Регистрираните ценни книжа се поддържат в депозитни сметки и сметки за ценни 
книжа, наричани по-долу сметки, всяка със своя титуляр. 

2. Сметките се поддържат по количество съгласно принципите на двойното 
отчитане и като се взема предвид критерия за присвояване на код на ценната книга. 

3. Депозитните сметки отразяват количеството безналични или обездвижени 
налични ценни книжа, обединени по критериите за присвояване на общ код, 
депозирани при Депозитара. 

4. Количеството ценни книжа с еднакъв код, регистрирани по сметки на членове на 
Депозитара или други лични сметки, не може да се различава от количеството 
ценни книжа, регистрирани в депозитна сметка под същия код. Не се допуска 
изпълнение на операция, която води до противоречие с  това изискване. 

Чл. 33. Сметки 

1. В сметките за ценни книжа, поддържани от Депозитара, се регистрират всички 
ценни книжа, обозначени с отделен код, всяка сметка със своя титуляр. 

2. Депозитарът поддържа сметките за регистриране на ценни книжа, управлявани от 
член, отделяйки  сметките за ценни книжа принадлежащи на члена, от сметките, 
принадлежащи на други лица, съобразно функциите на члена. 

3. Сметките се управляват на пряк и представителен принцип. Собствените сметки 
се управляват на пряк принцип, съответно клиентските – на представителен. 

4. За сметките, управлявани на представителен принцип заедно с откриването може 
да се указва и функцията, изпълнявана от член на депозитара спрямо клиента, а 
именно: 

4.1 инвестиционен посредник  

4.2 попечител  

4.3 поемател 

4.4 управляващо дружество  

5.5 други, ако характерът на дейността изисква това 

Чл. 34. Принципи на поддържане на сметки 

1. Сметките за ценни книжа се поддържат от Депозитара и от членовете му, които 
могат  да поддържат сметки, съгласно следните принципи: 

1.1 . двустранно записване 

1.2 разделна регистрация за всяка ценна книга 

1.3 пълнота 

1.4 взаимозависимост 

1.5 яснота. 
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2. Информацията, съдържаща се в сметките, поддържани при Депозитара, може да 
бъде предоставена само на членовете на Депозитара, за които се отнася, на 
титулярите на сметките, както и  на лицата,  които имат право на достъп до 
информацията в съответствие с действащото законодателство в Р.България. 

Чл. 35. Обяснение на принципите 

1. Принципът на двустранно записване означава, че всяка операция относно ценни 
книжа, трябва да бъде регистрирана най-малко в две сметки; записванията или 
сумата от записвания от една страна трябва да бъдат балансирани чрез 
еквивалентни записвания от друга страна в друга сметка. В специални случаи тези 
записвания могат да бъдат направени в една сметка, когато се отнасят до промяна 
на състоянието на ценните книжа по една и съща сметка. 

2. Принципът на разделна регистрация означава, че ценни книжа на един емитент, 
предоставящи идентични права на собствениците, ще се регистрират по отделна 
депозитна сметка, и всички операции с тези ценни книжа трябва да бъдат 
регистрирани от членовете на Депозитара по специално открити за тази цел 
собствени и/или клиентски сметки. Всяко лице може да има само една сметка за 
ценни книжа от една емисия при един и същ ИП. 

3. Принципът на пълнота означава, че всички операции относно ценни книжа трябва 
да бъдат записани. 

4. Принципът на взаимозависимост означава, че операциите относно ценни книжа 
трябва да бъдат записани цялостно и съдържателно, що се отнася до фактите. 

5. Принципът на яснота означава, че записванията трябва да отразяват 
регистрираните по сметки ценни книжа недвусмислено и точно. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕТЪЛМЕНТА, РЕГИСТРИРАНЕ НА 
СДЕЛКИ 

Чл. 36. Функция на Депозитара 

1. Депозитарът организира и управлява сетълмента на сделките, извършвани от 
неговите членове по отношение на ценни книжа, регистрирани в Депозитара. 

2. Дейността по т.1 се състои в определянето на задълженията на страните по 
сделката с цел адекватни действия по изпълнение на парично и непарично 
задължение, възникнало в резултат на сключена сделка. 

Чл. 37. Доставка на ценни книжа 

1. Доставка срещу заплащане: прехвърлянето на паричните средства от сметката на 
купувача по сметката на продавача и прехвърлянето на ценните книжа от сметката 
на продавача по сметката на купувача се извършва едновременно.  

2. Свободна доставка 

2.1 регистрацията на продажбата (задължаване) по сметката за ценни книжа на 
продавача/прехвърлителя и заверяването на сметката за ценни книжа на 
купувача/приобретателя със заявения  брой ценни книжа се извършват в посочения 
ред едновременно. 

2.2. страните по сделката сами осъществяват разплащането помежду си. 

3. Регистрацията на сделките с ценни книжа се извършва на база: 

3.1 при сделки на регулирани пазари – при получаване на данни от регулирания 
пазар; 

3.2 при сделки на нерегулирани пазари – при постъпване на коректна информация 
от страните по сделката чрез ИП. 

4. Сделките се считат за приключили след изпълнение на действията по т. 1  и т. 2.1 
по-горе и в съответствие с Приложение 07/П07 и Приложение 23/П23. 

Чл. 38. Специални обстоятелства 

1. Промяна на периода за сетълмент цикъла на борсови сделки може да се 
предприеме с решението на Съвета на Директорите на ЦД само след съгласуване с 
Фондовата борса и подписването на двустранен протокол. 

2. Решението на Съвета на Директорите по т. 1 за сделки, сключени на редовна 
търговска сесия на Фондовата борса влиза в сила най-рано на следващия ден след 
датата вземане на решението и  подписване на протокола по т. 1 

Чл. 39. Действия при неизпълнение 

Ако по причини, зависещи от члена не може да се извърши сетълмента, 
Депозитарът:  

 1. уведомява члена за причината, поради която не може да бъде реализирана 
сделката; 

 2. уведомява БФБ по реда на чл.45; 
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 3. налага предвидените санкции. 

Чл. 40. Последователно определяне на позиция  

1. Членът е задължен да изпълни паричните задължения, както и задълженията по 
прехвърляне на ценни книжа, резултат от сключени сделки с други членове, в 
размер на произтичащите задължения по тези сделки. 

2. Приоритетът на подадените в един ден заявления за прехвърляне и потвърждения 
за плащане се определя, като заявленията и потвържденията за борсови сделки имат 
предимство пред извънборсовите, и заявленията и потвържденията за сделките по 
поръчка на клиенти имат предимство пред сделките за собствена сметка. 
Заявленията и потвържденията с еднаква тежест се подреждат по реда на 
подаването от члена на депозитара. 

3. За да се определи стойността на задължението, стойността на продажбите по 
сделки, чийто сетълмент е временно спрян (пакетна обработка за всеки ден) се 
сумират. Сумирането се извършва последователно, съгласно приоритета по т. 2 и по 
реда на възникване на задължението, за всеки член поотделно. Сумирането се 
извършва поотделно за ценни книжа, определени с отделен код и водени по отделна 
сметка, както и за паричните средства на члена на Депозитара. 

4. След определяне на  задълженията за прехвърляне на ценни книжа или парични 
средства, Депозитарът определя сделките, по които не може да се извърши 
сетълмент поради недостиг на ценни книжа или на парични средства. 

Чл. 41. Сетълмент на ценните книжа 

1. Сетълментът на ценните книжа се провежда разделно за ценни книжа, 
определени с отделен код. 

2. Записванията по сметките за ценни книжа се извършват на брутна база, отделно 
за всяко прехвърляне. 

3. Записванията по сметките за ценни книжа могат да се извършват на нетна база 
(включително и нетиране по отношение на пари) при условията на допълнително 
споразумение с регулиран пазар на ценни книжа. 

4. Сетълмент на ценни книжа  на публични дружества, включително в случаите на 
пряко сключени сделки по чл. 35 от Наредба №1 за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници  и на сделки в резултат на търгово предложение по 
чл. 149 от ЗППЦК, се извършва само след получаване на данните за сделките от 
регулирания пазар, на който се търгуват. 

Чл. 42. Регистриране на сделки, последователност на 
сетълмента 

1. Всички действия на Депозитара и неговите членове по отношение на сключена 
борсова сделка се извършват последователно спрямо деня на регистриране на 
сделката в ЦД, обозначен с Т и приключват в деня Т+2 с вписване в регистрите по 
чл. 54.  

2. Всички действия на Депозитара и неговите членове по отношение на сключена 
сделка с доставка срещу плащане на нерегулиран пазар се извършват 
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последователно спрямо деня на регистриране на сделката в ЦД,  обозначен с Т и 
приключват в деня Т+2 с вписване в регистрите по чл.54.  

3. Всички действия на Депозитара и неговите членове по отношение на сключена 
сделка или извършване на прехвърляне на нерегулиран пазар при свободна доставка 
се извършват последователно спрямо деня на регистриране на сделката в ЦД,  
обозначен с Т и приключват в същия ден с вписване в регистрите по чл.54. 

4. Всички действия на Депозитара и неговите членове по отношение на 
прехвърляния, свързани с дейност като регистрационен агент, се извършват 
последователно спрямо деня на нареждане на прехвърлянето, обозначен с Т и 
приключват в същия ден с вписване в регистрите по чл. 54.  

5. Последователността на сетълмента в случаите по т.т. 1, 2 , 3 и 4 се описва в 
отделни процедури, които са неразделна част от Правилника. 

Чл. 43. Забрана за частична доставка 

Частично удовлетворяване на заявките за доставка на ценни книжа и плащания по 
тези заявки не се допуска. 

Чл. 44. Спиране  на сетълмента 

В случай на  невъзможност за приключване на сетълмента в рамките на периода по 
чл.42 поради недостиг на ценни книжа и/или пари, неточност или непълнота на 
изискуемата информация, сетълментът се отлага по реда на Приложение 07/П07 от 
Правилника. 

Чл. 45. Уведомяване 

В случай на борсова сделка, Централният депозитар уведомява фондовата борса за 
обстоятелствата и причините за невъзможността за приключване  на сетълмента на 
първия работен ден след приключване на стандартния сетълмент цикъл за 
съответната сделка. 

Чл. 46. Попълване на парични средства 

Централният депозитар, съвместно с фондовата борса, може да участва в система за 
гарантиране на сключените на регулирания пазар сделки с ценни книжа, 
включително чрез създаване на гаранционен сетълмент фонд. 



 

V. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА 

Чл. 47. Трансфер по сметки  

1. В случаите на придобиване на ценни книжа, закупени на първичен пазар или чрез 
първоначално публично предлагане, поемателят на емисията трябва да предприеме 
стъпки по откриване на сметки на приобретателите и прехвърлянето на ценните 
книжа от сметката на емитента или поемателя по сметките на приобретателите при 
Депозитара. 

2. Действията по т.1 включват съгласуване на съдържанието на документ, издаден 
от лице, участващо в публичното предлагане на ЦК, със съдържанието на регистъра 
на собствениците на ценни книжа, поддържан от поемателя на емисията при 
Депозитара. Обменът на информация между поемателя и Депозитара по 
попълването на регистъра на собствениците на ценни книжа се описва в 
Приложение 02/П02.  

3. Подсметките на акционерите на инвестиционно дружество от отворен тип и на  
договорни фондове се откриват и управляват от член на депозитара - управляващо 
на дружество на представителен принцип. 

Чл. 48. Нареждания за прехвърляне 

Поемателят издава и  изпраща до Депозитара нареждане за прехвърляне на ценните 
книжа от неговата сметка или от сметката на емитента при него в сметка на 
приобретателя. Членът, управляващ сметката на приобретателя потвърждава 
прехвърлянето пред Депозитара. 

Чл. 49. Функции на Депозитара по парично представителство 
при корпоративни действия на емитенти 

Депозитарът извършва услуги, свързани с разпределението на дивиденти, лихви и 
главници по облигации или други възможни доходи на собствениците на ценни 
книжа, за притежаваните от тях ценни книжа, на договорна основа с емитента. 

Чл. 50. Функции на Депозитара по непарично 
представителство при корпоративни действия на емитенти 

1. При увеличение на капитала ЦД обслужва разпределянето на новите акциите за 
акционери, които имат права за закупуване на такива акции от увеличението , по 
нареждане на  емитента. 

2. Централният депозитар извършва услуги, свързани с първично публично 
предлагане при  условията на подписка. 

Чл. 51. Трансформиране на акции 

Решения на съответните органи на емитента, свързани с промяна на обстоятелства 
по отношение на регистрирана емисия ценни книжа, се регистрират в ЦД след 
представяне от емитента или негов пълномощник на документите, удостоверяващи 
промяната съгласно изискванията на Приложение 02/П02. 
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Чл. 52. Прехвърляне на ценни книжа 

1. Депозитарът обслужва операции по прехвърляне на ценни книжа, като може да се 
прехвърлят част или всички ценни книжа от една сметка за ценни книжа, 
управлявана от член на Депозитара по сметка, управлявана от друг негов член в 
случаите на сливане, вливане и други случаи на преобразуване.  

2. ЦД обслужва операции по прехвърляне на ценни книжа по нареждане на неговите 
членове и БФБ по повод сделки с ценни книжа. 

3. ЦД обслужва операции по прехвърляне на ценни книжа по нареждане на 
регистрационни агенти. 

4. Прехвърлянето на ценни книжа по т.т. 1 – 3 се извършва в съответствие с 
Приложенията към този правилник 
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VI. ИЗДАВАНЕ НА ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ 

Чл. 53. Общи положения 

1. Депозитарът издава депозитарни разписки на собствениците/ притежателите на 
ценни книжа, за които Депозитара поддържа  сметки. 

2. Депозитарните разписки и всички други документи, представяни въз основа на 
вписвания в сметките за ценни книжа от Депозитара и неговите членове, не 
представляват ценни книжа. 

3. В определени случаи, Съветът на Директорите или упълномощено от него лице 
може да  дава указания за начина за доставка на депозитарните разписки. 

4. Редът за издаване на депозитарни разписки се определя както следва: 

4.1 При издаване в следствие на регистрация на емисия съгласно 
Приложение02/П02; 

4.2 При извършване на дейност като ИП/ РА съгласно Приложение 09/П09; 
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VII. РЕГИСТРИ 

Чл. 54. Видове регистри 

Депозитарът поддържа следните видове регистри: 

1. Регистър на емисиите безналичните ценни книжа, които са депозирани, като 
всеки запис в регистъра се отнася за отделна емисия. 

2. Регистър на клиентите, като всеки запис в регистъра се отнася за отделен клиент 
на Депозитара. Регистърът на клиентите е разделен на подрегистри, съответно: 

2.1 подрегистър за членове на Депозитара, всеки със своите функции; 

2.2 подрегистър за собственици на ценни книжа, регистрирани при Депозитара; 

2.3 подрегистър на емитентите или лица, предлагащи ценни книжа за публична 
търговия, представени от съответните поематели. 

3. Регистър на сметките с ценни книжа, като всеки запис в регистъра се отнася за 
отделна сметка. 

4. Регистър на сделките с ценни книжа, като всеки запис в регистъра се отнася за 
приключена сделка с ценни книжа, регистрирани при Депозитара. В подрегистър се 
отделят всички заявени, но неприключили сделки. 

5. Регистър на прехвърлянията на ценни книжа по сметки, като всеки запис се 
отнася за отделно прехвърляне. Когато прехвърлянето се извършва при сделка с 
ценни книжа, в записа се отразява въз основа на коя сделка е извършено 
прехвърлянето. В подрегистър се отделят всички заявени, но неизвършени 
прехвърляния.  

6. Регистър на плащанията по сделки, като всеки запис се отнася за отделно 
плащане. В записа за плащането се отразява въз основа на коя сделка е извършено 
плащането. В подрегистър се отделят всички заявени, но неизвършени плащания. 

7. Регистър на особените залози, учредени върху безналични ценни книжа, 
регистрирани при ЦД. Всеки запис се отнася за отделно вписване. 

8. Регистър на присвоените ISIN кодове на безналични ценни книжа. Всеки запис се 
отнася за отделен ISIN код. 

Чл. 55. Записи в регистрите 

1. Записите в регистрите се извършват на основание на заявления и нареждания от 
страна на емитенти, членове на Депозитара или определени от съответната 
нормативна уредба лица. Съветът на директорите на Депозитара може със свое 
решение да определя формата, начина и условията на подаване на заявления и 
нареждания към Депозитара за вписване в регистрите, ако това не е определено с 
правилника. 

2. Депозитарът извършва записи в регистрите, ако бъдат изпълнени всички 
изисквания, приети с този правилник, решенията на Съвета на директорите на 
Депозитара и съответната нормативна уредба. 

3. Достъп до  регистрите, поддържани от Депозитара, се осъществява по реда на чл. 
133 от ЗППЦК. 
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Чл. 56. Актове за регистрация 

1. Депозитарът издава  актове за регистрация съгласно Приложение 02/П02. 

2. Актовете, издавани от ЦД, представляват извлечение от вписаните в електронния 
регистър на ЦД данни и не са индивидуални административни актове. 
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VIII. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД 

Чл. 57. Управление на Гаранционния фонд  

1. Депозитарът управлява фонд, определен с чл. 132 от ЗППЦК, наричан нататък 
Гаранционен Фонд. 

2. Гаранционният Фонд се формира от встъпителна - първа годишна и последващи 
годишни вноски на членовете в случай на решение на СД, както и от отчисленията 
от приходите на дружеството по чл. 60, т.2 от настоящия Правилник. 

Чл. 58. Периодични отчети 

Централният депозитар може да издава годишни периодични отчети за 
управлението на фонда по решение на Съвета на директорите. 

Чл. 59. Предназначение 

Активите на Гаранционния Фонд се използват за обезщетяване на вреди, 
възникнали при дейността на Депозитара. Съветът на директорите на Депозитара 
взима решение за всеки конкретен случай на използване на Гаранционния Фонд. 

Чл. 60. Вноски в Гаранционния Фонд 

1. Вноските се плащат само в паричен вид съгласно Тарифата за цените на услугите 
на  депозитара. 

2. Източник за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите на 
дружеството в размер на минимум 1%, съгласно нарочно решение на Съвета на 
директорите. 

 

3. Източници на средства за Фонда могат да бъдат заеми, дарения, чуждестранна 
помощ и др. 

Чл. 61. Периодична актуализация 

Вноските на членовете на Депозитара в Гаранционния Фонд може да се 
актуализират  при промяна на Тарифата за цените на услугите на депозитара. 

Чл. 62. Управление и разходи 

Административните разходи на фонда се разпределят равномерно между дяловете 
на членовете. 

Чл. 63. Попълване на изчерпан фонд 

1. Ако задълженията на Депозитара надхвърлят сумите във Фонда, членовете са 
задължени веднага да направят допълнителни вноски в размер, необходим за 
уреждане на тези задължения. 
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2. Членовете са задължени да направят допълнителни вноски, пропорционално на 
техните дялове във Фонда. Размерът на допълнителните вноски се определя с 
решение на Съвета на Директорите. 

3. Допълнителните вноски се плащат в срок от 3 (три) дни след писмена покана от 
страна на Депозитара. 

Чл. 64. Напускане на Фонда 

1. Член, чието членство в Депозитара е прекратено при условията на чл.20, получава 
от Депозитара сума, съответстваща на неговия дял във Фонда. 

2. В случай, че членът има парично задължение към ЦД, подлежащите на 
възстановяване средства по т.1 служат за покриване на това парично задължение. 
Когато размерът на паричното задължение е по-малък от размера на сумата по т.1 
на члена на ЦД се възстановява остатъка след покриване на паричното задължение, 
в останалите случаи цялата сума по т.1 служи за покриване на това задължение. 

3. Сумите по т.1 и т.2 се връщат  в срок от 15 (петнадесет) дни след като всички 
други задължения на члена са изпълнени. 

4. За всички останали случаи извън хипотезата на т.1 не се възстановяват 
направените вноски във Фонда.  

Чл. 65. Ликвидация на Гаранционния Фонд 

Ако Фондът се ликвидира, членовете му получават своите дялове, след като се 
покрият всички задължения спрямо депозитара. 
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ІХ САНКЦИИ 

Чл.66 Санкции при закъснение с финансови инструменти 

1. При закъснение на сделки с финансови инструменти се налагат следните глоби и 
наказания: 

1.1 За закъснения на сделки поради  “липса на пари “ или “липса на финансови 
инструменти” се налагат глоби за съответния период на забавяне, както следва: 

1 ден   -  0.05% от сумата на сделката за всяка забавена сделка; 
2 дни  -  0.2% от сумата на сделката за всяка забавена сделка; 
3 дни  -  0.4% от сумата на сделката за всяка забавена сделка; 
4 дни  -  0.6% от сумата на сделката за всяка забавена сделка. За всеки следващ ден, 
след четвъртия ден закъснение, се налага санкция от 0.1%.   

1.2 За всички останали причини за закъснение на сделки, се налагат глоби по 
следния начин:  

0.05% от сумата на сделката за всяка забавена сделка за всеки ден закъснение. 

2. .Санкциите по т.1 се налагат автоматично, след приключването на сделките. 

3. При системно нарушаване на Правилника на Централен депозитар, водещо до 
отлагане на сетълмента, Съветът на директорите може да вземе решение за налагане 
на административни санкции по чл. 17 от Правилника на Централен депозитар. За 
системно нарушаване на правилника, водещо до отлагане на сетълмента, се счита 
причиняването сумарно на 15 и повече дни закъснения на сделки, в рамките на 6 
месеца. 

4. При наличието на обективни обстоятелства, Съветът на директорите може да 
вземе решение за отмяна на наложените санкции”. 
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Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 67. Определяне на процедури 

Съветът на Директорите на Депозитара със свое решение може да определи 
подробни процедури и указания за всички функции и дейности, извършвани от 
Депозитара, неговите членове, емитенти и трети лица по отношение на Депозитара. 
Процедурите, определени с решение на Съвета на Директорите на Депозитара са 
задължителни за неговите членове и са неразделна част от този правилник. 

Чл. 68. Наредба за паричен сетълмент 

За извършване на паричния сетълмент се прилага реда по  Наредба Nо 8 на КФН за 
Централния депозитар на ценни книжа и Приложение 31 относно плащанията по 
сделки с ценни книжа. 

Чл. 69. Регистриране на особени залози 

Централният Депозитар организира и извършва дейността по регистриране на 
особени залози на ценни книжа, регистрирани при депозитара. Дейността се 
извършва на основание на чл.18 от Закона за особените залози като се прилагат по 
аналогия изискванията, определени в Правилника за устройството и дейността на 
Централния регистър на особени залози към Министерството на правосъдието.  

Чл. 70. Информационен бюлетин 

Централният депозитар издава периодичен информационен бюлетин във връзка с 
дейността си. 

Чл. 71. Вътрешен контрол 

Вътрешният контрол е част от организационната структура на Централен депозитар.    

1. Съветът на директорите на Централен Депозитар приема Правила за вътрешен 
контрол. 

2. Вътрешният контрол се осъществява от вътрешен одитор въз основа на правилата 
по т.1; 

3. За целите на вътрешния контрол могат да се извършват проверки по заповед на 
Изпълнителния директор. 
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XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 72. Конкретни приватизационни процедури за процесите 
на приватизация 

При обслужване процесите на приватизация в Република България, Съветът на 
Директорите може да приема правила за дейността на Депозитара, касаещи 
конкретни приватизационни процедури. Горепосочените правила са задължителни 
за членовете на Депозитара и са неразделна част от този правилник. 

Чл. 73. Съхранение на налични ценни книжа  

Централният депозитар по решение на Съвета на Директорите или упълномощено 
от него лице може да сключва договори с банки за изпълнение на функциите на 
Депозитара при съхранение на налични ценни книжа. 

Чл. 74. Влизане в сила 

Настоящият Правилник на Централния депозитар отменя предходния такъв и влиза 
в сила от 01.01.2007 година с решение на Съвета на Директорите на Депозитара 
съгласно  Протокол N:143 от 15.12.2006 година. 

Чл. 75. Приложенията към настоящия правилник 
представляват неразделна част от него и се разглеждат и 
тълкуват в цялост. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА НА ЦД – АД 

Приложение 1(П01) 

Т А Р И Ф А   З А   Ц Е Н И Т Е    Н А    У С Л У Г И Т Е 
Н А  Ц Е Н Т Р А Л Е Н  Д Е П О З И Т А Р  АД 
В СИЛА ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 ГОД. 
(последно изменение одобрено от КФН с Решение №9-ЦД / 12.01.2012, допълва Раздел 
3, т.1, добавя нова т.15, промяна на Раздел 9, т.1 ) 
 
 І. Вноски, свързани с членството в ЦД АД 
Членовете на ЦД АД заплащат встъпителна и последващи годишни вноски за членство 
за поддържане на статута на член. Вноските покриват разходите по поддържане на 
статута на член, което включва осигуряването и поддържането на достъпа до 
информационната система и  АД.  
Встъпителната вноска се заплаща в годината, в която се встъпва в членство, а от 
следващата година се заплащат годишни вноски за членство.  
Годишните вноски за членство се заплащат тримесечно в размер 1/4 от годишната 
вноска. 
Вноските не се облагат с ДДС. 
1. Встъпителна вноска за членство:  
    
1.1. За банки 1500,00 лв.   
1.2. За Фондова борса  / Регулиран пазар 2000,00 лв.   
1.3. За Регистрационен агент 800,00 лв.   
1.4. За ИП, УД, ИД   550,00 лв.   
    
    
 
2. Годишни вноски за членство 
Заплаща се на 4 равни тримесечни вноски, до 5-то число на първия месец от 
съответното тримесечие.  
 годишна тримесечна  
2.1 Годишна вноска за член на ЦД 1200,00 лв. 300,00 лв.  
2.2 Годишна вноска за РА 450,00 лв. 112,50 лв.  
    
 
3. Вноски в Гаранционния фонд /ГФ/ към ЦД АД  
Членовете на ЦД АД внасят в ГФ, поддържан към ЦД АД съгласно чл. 132 от ЗППЦК, 
еднократна встъпителна и последващи годишни вноски. Встъпителната вноска се внася 
през годината, в която е утвърдено членството в ЦД АД до един месец след датата на 
решението на СД. Годишните вноски се плащат от годината, следваща годината на 
встъпването в членство до края на месец януари.  
    
3.1 Встъпителна вноска в ГФ 200,00 лв.   
2.2 Годишна вноска в ГФ 60,00 лв.   
 
ІІ. Услуги за юридически лица, регистрирали безналични финансови инструменти в ЦД 
АД – акции, облигации и др.  
 
4. Първоначална регистрация на емисия ценни книжа. 
Първоначалната регистрация включва: 
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Проверка на предоставените документи за първоначална регистрация: проверка по 
същество за пълнота на формулярите и спазване на изискванията в Правилника на ЦД, 
сравнение и проверка с данните в Търговския регистър, проверка за съвпадение с данни 
от системата. 
Вписване на данните за дружеството в регистъра; 
Проверка и вписване на данните за емисията; 
откриване на първоначална сметка на емисията и вписване в нея на  всички финансови 
инструменти; 
регистриране на всички притежатели на финансови инструменти от емисията и данните 
им за самоличност; 
когато притежатели на инструменти от новорегистрираната емисия имат предходна 
регистрация като притежатели на други финансови инструменти, личните данни се 
сравняват за идентичност; 
отстраняване на констатирани грешки и несъответствия; 
откриване на отделна сметка за всеки собственик на инструменти от емисията; 
трансфер на съответния брой финансови инструменти от първоначалната сметка на 
емисията по сметките на притежателите; 
изготвяне на отчет за извършената регистрация. 
 
4. Общият размер на таксата се формира като сума от два компонента:  
  + добавка за 

сметки 
Общо не повече от 

За регистрация на 
емисия акции 

750,00 лв. 1,00 лв. за сметка 50 000,00 лв. 

За регистрация на 
емисия права  

750,00 лв. 1,00 лв. за сметка 5 000,00 лв. 

За регистрация на 
емисия варанти 

750,00 лв. 1,00 лв. за сметка 5 000,00 лв. 

За регистрация на 
емисия облигации 

1500.00 лв. 1,00 лв. за сметка 5 000,00 лв. 

Пример: 
Регистрация на емисия права по 73 000 бр. сметки към момента на регистрацията.  
Размерът на таксата е равен на сумата от фиксираната компонента за емисия права 750 
лв. + добавка за 73000 бр. сметки. Тъй като максималният размер на таксата е фиксиран 
до 5 000,00 лв., емитентът на правата ще заплати за регистрацията 5 000 лв.  
 
4.3 Експресна регистрация : 
За  1 работен ден / 8 работни часа 150% от таксата по т.4 
До 3 работни дни / 24 работни часа 125% от таксата по т.4 
 
Не се прилага за облигационни емисии. Същите се регистрират по реда на т. 7.5 от 
приложение 2 към Правилника на ЦД АД в рамките на 1 работен ден. 
 
5. Месечна такса за съхранение и поддържане на данните за емисията. 
Включва поддържане на обща сметка на емисията с актуални данни за нейните 
характеристика, досие на дружеството, емитирало безналичните книжа, с актуални 
данни по Търговския регистър и кореспонденцията, свързана с обслужване на 
корпоративни действия.  
Таксата се формира от фиксирана компонента плюс надбавка за броя на сметките.  
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Размерът на таксата се изчислява след приключване на първия работен ден на месеца, 
на база брой сметки към този момент. 
 
Размер на фиксираната компонента: 50,00 лв. 
      
Компонента за брой сметки         

брой сметки  долна  горна такса 

oт до граница граница лв 
на 
всеки  

за 
разликата 
над 

1 500 0.01 2.50 0.15 30 * 
501 1 000 2.50 4.00 0.15 50 500 
1 001 2 000 4.00 6.73 0.15 55 1 000 
2 001 5 000 6.73 14.23 0.15 60 2 000 
5 001 10 000 14.23 25.77 0.15 65 5 000 
10 001 15 000 25.77 36.48 0.15 70 10 000 
15 001 30 000 36.48 66.48 0.15 75 15 000 
30 001 60 000 66.48 111.48 0.15 100 30 000 
60 001 100 000 111.48 131.48 0.15 300 60 000 
100 001   131.48   0.15 500 100 000 

 
Пример: 
Брой на сметките: 2859,  попада в групата „от 2001 до 5000”. 
Такса = 50 + (6.73 +( ( 2859 - 2000 ) / 60) * 0,15) = 58,88 
Където 50,00 лв. е фиксираната компонента, а 8,88 лв. е компонентата за брой сметки. 
 
6. Изготвяне на извлечение от книга на акционерите / облигационерите, притежатели на 
дялове от договорни фондове, притежатели на варанти, към заявена дата. 
Размерът на таксата се определя в зависимост от броя акционери и носителят на 
информацията. 
6.1 Определяне на размера на таксата за брой акционери: 

БРОЙ 
АКЦИОНЕРИ 

ДО 1000 
1001 - 
5000 

5001 - 
15000 

15001 - 
30000 

30001 - 
100000 

НАД 
100000 

ТАКСА - В ЛВ.  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00  45,00 
 
6.2 Определяне на размера на таксата в зависимост от носителя: 
 На хартия формат А4 – 0,05 лв. за всеки лист. 
 На хартия формат 380 / 12 – 0,08 лв. за всеки лист. 
 На CD – 1,00 лв. / бр. 
 Изтегляне по Интернет – без такса. 
 
Общият размер на таксата е сумата  по т.6.1 + т.6.2. Към нея се начислява ДДС 20%. 
 
7. Осъществяване на първично предлагане на ценни книжа на регулиран пазар:  
     Заплаща се размерът на таксата по т. 4. 
 
8. Поддържане регистрацията на облигационна емисия. 
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Включва поддържане на обща сметка на емисията с актуални данни за нейните 
характеристика, досие на дружеството, емитирало безналичните книжа, с актуални 
данни по Търговския регистър и кореспонденцията, свързана с обслужване на 
плащанията по емисията.  
Таксата се формира от фиксирана компонента плюс надбавка за броя на 
облигационерите. 
Размерът на таксата се изчислява след приключване на първия работен ден на месеца, 
на база брой сметки към този момент. 
Не се дължи такса за месеците, през които емисията съответно е регистрирана и 
закрита.  
 
80.00 лв. +          

брой сметки  долна  горна такса 

oт до граница граница лв 
на 
всеки  

за 
разликата 
над 

1 500 0.01 2.50 0.15 30 * 
501 1 000 2.50 4.00 0.15 50 500 
1 001 2 000 4.00 6.73 0.15 55 1 000 
2 001 5 000 6.73 14.23 0.15 60 2 000 
5 001 10 000 14.23 25.77 0.15 65 5 000 
10 001 15 000 25.77 36.48 0.15 70 10 000 
15 001 30 000 36.48 66.48 0.15 75 15 000 
30 001 60 000 66.48 111.48 0.15 100 30 000 
60 001 100 000 111.48 131.48 0.15 300 60 000 
100 001   131.48   0.15 500 100 000 

 
9. Закриване на облигационна емисия. 
Размер на таксата........................... 500,00 лв. 
10. Издаване на депозитарни разписки по заявка на дружеството, емитирало 
безналичните книжа. 
Заплаща се по 0,60 лв. за всяка депозитарна разписка. 
11. Регистрация на промяна на капитала: 
11.1 Чрез промяна на номиналната стойност на акциите 
 Размер на таксата........................150,00 лв; 
11.2. Чрез депозиране / изтегляне на ценни книжа: 
 Размер на таксата по т.4; 
11.3 Чрез промяна на номиналната стойност на ценните книжа и депозиране / изтегляне 
на ценни книжа: 
 Размерът на таксата е сума от таксите по т.11.1 и т. 11.2. 
 
12. Закриване на партида на акционерно дружество. 
    Размер на таксата....................................1500,00 лв. 
    Размер на таксата с ДДС........................1800,00 лв. 
 
13. Изготвяне на справка за регистрираните прехвърляния за определен период. 
 
100,00 лв. + добавка в зависимост от броя на акционерите, изчислена, както следва: 
 
брой акционери / долна  горна такса 
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облигационери 

oт до граница граница лв 
на 
всеки  

за 
разликата 
над 

1 50 0,02 0,95 0,95 50 * 
51 1 000 0,95 13,37 0,85 65 50 
1 001 5 000 13,37 48,37 0,70 80 1 000 
5 001 10 000 48,37 81,71 0,60 90 5 000 
10 001 15 000 81,71 106,71 0,50 100 10 000 
15 001 30 000 106,71 130,71 0,40 250 15 000 
30 001 50 000 130,71 154,04 0,35 300 30 000 
50 001 100 000 154,04 184,04 0,30 500 50 000 
100 001 200 000 184,04 209,04 0,25 1 000 100 000 
200 001   209,04  0,10 1 000 200 000 
Към таксата се начислява ДДС 20%. 
 
14. Издаване на удостоверение за структурата на капитала 
Размер на таксата ...................................26,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС 20%................31,20 лв. 
15. Издаване на удостоверение на дружество за регистрация на регулиран пазар: 
Размер на таксата....................................50,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................60,00 лв.  
16. Изготвяне на справка за акционери , притежаващи посочен от дружеството, 
емитирало безналичните книжа,  процент от номинала на емисията към определена 
дата: 
Размер на таксата....................................50,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................60,00 лв. 
Справката се изготвя, като посочения от дружеството, емитирало безналичните книжа  
% от номинала на емисията се конвертира в брой ценни книжа, и се изготвя извадка с 
имената на акционери / облигационери, ЕГН /ЕИК, притежаващи посочения и по-голям 
процент от номинала на емисията. 
 
17. Изготвяне на справка за извършени плащания по облигационна емисия 
Размер на таксата....................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................24,00 лв. 
18. Издаване на справка „Портфейл на дружество, емитирало безналични книжа”: 
Размер на таксата....................................80,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................96,00 лв. 
19. Издаване на удостоверение за акционери / облигационери чуждестранни лица: 
Размер на таксата....................................50,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................60,00 лв. 
20. Обслужване на изкупуване на акции при търгово предложение по реда на чл.157а от 
ЗППЦК 
Заплаща се такса в размер 0,01% от номиналната стойност на емисията, но не по-малко 
от 500,00 лв. и не повече от 5000,00 лв. 
21. Изготвяне на справка за държавни институции относно дружества с държавно 
участие в капитала.  
Размер на таксата....................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................12,00 лв. 
22. Присвояване на ISIN код на емисия  
Размер на таксата....................................72,00 лв. 
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23. Издаване на удостоверение за упражнени / не упражнени права  
Размер на таксата....................................20,00 лв. 
24. Издаване на удостоверение за броя на записалите акции срещу облигации  
Размер на таксата....................................20,00 лв. 
25. Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажба на ПРАВА по сметка на 
ЦД  
Размер на таксата....................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................24,00 лв. 
26. Изготвяне на справка за лица, упражнили / не упражнили ПРАВА при увеличение 
на капитала чрез емисия ПРАВА  
Заплаща се размерът на таксата по т.27. 
27. Изготвяне на справка за лица записали / не записали акции срещу облигации при 
увеличение на капитала чрез превръщане на облигации в акции.  
150.00 лв. плюс добавка за брой сметки, изчислени по скалата: 
         

брой сметки  долна  горна такса 

oт до граница граница лв 
на 
всеки  

за 
разликата 
над 

1 500 0.01 2.50 0.15 30 * 
501 1 000 2.50 4.00 0.15 50 500 
1 001 2 000 4.00 6.73 0.15 55 1 000 
2 001 5 000 6.73 14.23 0.15 60 2 000 
5 001 10 000 14.23 25.77 0.15 65 5 000 
10 001 15 000 25.77 36.48 0.15 70 10 000 
15 001 30 000 36.48 66.48 0.15 75 15 000 
30 001 60 000 66.48 111.48 0.15 100 30 000 
60 001 100 000 111.48 131.48 0.15 300 60 000 
100 001   131.48   0.15 500 100 000 

 
28. Изготвяне на справка за лицата, записали / незаписали акции срещу варанти при 
увеличение на капитала.  
Заплаща се размерът на таксата по т. 27. 
29. Обездвижване / дематериализиране на ценни книжа.  
Заплаща се месечна такса, изчислена по реда на т.5. 
30. Обслужване на плащания по облигационни емисии и дивиденти.  
Размерът на таксата се определя като сума от 0,01 % от размера на плащането, но не по-
малко от 500,00 лв. и не повече от 5000,00 лв. + 0,05 лв. за всеки акционер / 
облигационер. 
30.1 При второ и следващо лихвено плащане по една и съща облигационна емисия в 
рамките на 1 година /12 месеца/ се заплаща 50% от таксата по т.30 
31. Изчисляване на дивидент и изготвяне на списък за разпределение на сумите по 
акционери:  
Размерът на таксата се определя на база брой акционери: 
 Размер на таксата Такса + ДДС 
До 1000 акционера 250,00 лв. 300,00 лв. 
От 1001 до 10000 акционера 400,00 лв. 480,00 лв. 
Над 10000 акционера 600,00 лв. 720,00 лв. 
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32. Справка за общите събрания на публичните дружества и резултатите от тях.  
Размер на таксата....................................5,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................6,00 лв. 
 
33. Регистрация на апорт на ценни книжа  
Размер на таксата....................................300,00 лв. 
34. Регистрация на преобразуване – вливане, сливане, отделяне, разделяне, 
преобразуване на търговско предприятие.  
Размер на таксата....................................300,00 лв. 
 
35. Справка за брой на дялове в обращение  
Размер на таксата....................................2,50 лв. 
 
Таксата се заплаща за всеки работен ден, в който се изготвя справката на Договорния 
фонд и Инвестиционното дружество. 
 
ІІІ. Услуги за инвестиционни посредници 
 
1. Обработка на трансфер  
Размер на таксата....................................0,60 лв. 
 
Заплаща се от страните по трансфера за всеки отделен клиент. Включва:  
 
Синтактична и логическа проверка и връщане на съответните отговори за резултатите 
от тях. 
Отговор за резултата от синтактичния анализ.  
Проверка за съответствие между реквизитите в съобщенията. 
Проверка за съответствие на реквизитите с данните от регистрите на ЦД АД  
Изготвяне на информация за всяка отделна обработка за състоянието на формирания 
трансфер. 
Блокиране на финансовите инструменти, предмет на трансфера / сделката. 
Деблокиране на финансовите инструменти.  
Прехвърляне на финансовите инструменти.  
Изготвяне на информация за прехвърлянето на финансовите инструменти. 
1.10 Изпращане или получаване на информация за трансфери през SWIFT: 
1.11 През FIN за User – to – User Trafic: 
1.11.1 За вътрешни клиенти – 1.00 лв. за съобщение; 
1.11.2 За международни клиенти – 2.00 лв.  за съобщение 
 
При преминаване на границата от 200 000 Евро, дължими такси към SWIFT, за година, 
се променя и размера на таксата за едно съобщение, в съответствие с Ценоразписа на 
SWIFT. 
 
1.12 През FileAct 
1.12.1 За вътрешни клиенти – 1.00 лв.  за 1000 символа; 
1.12.2 За международни клиенти – 2.00 лв. за 1000 символа. 
 
Всички такси, дължими от Централен депозитар към SWIFT, за изпращане и/или 
приемане на съобщения се преизчисляват като дължима такса от получателя и/или 
изпращача на оригиналното съобщение. Това включва всички съобщения ISO 15022, с 
базова дължина 750 символа: MT 540 - 549 
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Всички такси за изпращане на съобщения през SWIFT, се добавят към таксите за 
обработка на съобщение по т. 1, при наличие на такива. „ 
 
2. Откриване на сметка. Размер на таксата....................................0,50 лв. 
Включва:  
 
Синтактична и логическа проверка и връщане на съответните отговори за резултатите 
от тях. 
Отговор за резултата от синтактичния анализ.  
Проверка за съответствие на реквизитите с данните от регистрите на ЦД АД. 
Изготвяне на информация за всяка отделна обработка на заявката. 
Изготвяне на информация за откриването на сметката. 
 
 
3. Корекция от оператор на Централен депозитар АД на грешно подадени данни от член 
на ЦД АД:  
3.1 По не приключила транзакция – 50,00 лв. 
3.2 По приключила транзакция  - 200,00 лв. 
4. Изготвяне на справка “free float” на база зададен процент:  
Размер на таксата....................................4,00 лв. 
Таксата се заплаща за всяка отделна емисия. 
 
5. Проверка на депозитарна разписка чрез ISO съобщение:  
Размер на таксата....................................0,30 лв. 
 
6. Изготвяне на дневно извлечение за движението на средствата по DVP сметка  
Услугата се предоставя на абонаментен принцип с минимален срок на абонамента един 
месец. Извлечението се изготвя след приключване на дневния сетълмент. Заплаща се 
всяка отделна справка. 
Размер на таксата....................................3,00 лв.  
 
7. Издаване на депозитарна разписка  
Размер на таксата....................................1,00 лв. 
 
8. Такса за издаване на депозитарна разписка при прехвърляне от лична към клиентска 
сметка на компенсаторни инструменти, когато основанието за регистрация е решение 
за обезщетяване (без издаване на удостоверение за КИ)  
Размер на таксата....................................1,00 лв. 
 
9. Обработка на документи от оператор при прехвърляне на акции от винкулирана 
емисия / емисия с ограничения върху прехвърлянията/. 
Размер на таксата..................................20,00 лв. 
Заплаща се за всеки отделен трансфер за промяна на собственост. 
 
Услуги, които се облагат с ДДС 
 
10. Формуляр “Нареждане за прехвърляне на ценни книжа/компенсаторни инструменти 
по клиентска сметка при посредник”  
Цена на една бланка....................0,50 лв. 
Цена на една бланка с ДДС........0,60 лв. 
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11. Обработка на резултатите от централизираните публични търгове на масовата 
приватизация за инвестиционните посредници - членове на ЦДАД.  
Таксата се заплаща за всеки акционер. 
Размер на таксата....................................0,60 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................0,72 лв. 
 
12. Допълнително информационно обслужване 
Заплаща се такса за всеки отделен клиент на ИП, включен в масива на изпратените 
файлове. 
Размер на таксата....................................0,30 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................0,36 лв. 
 
13. Разпечатка на хартиен носител на извлечения от дневен сетълмент на сделките.  
Таксата е месечна. 
Размер на таксата....................................100,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................120,00 лв. 
 
14. Извънредно генериране и изпращане на извлечение от дневния сетълмент на 
сделките.  
Извлеченията се изготвят по календарни дати, заплаща се за всяка отделна дата. 
Размер на таксата....................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................12,00 лв. 
 
15. Получаване на информация за корпоративни събития през SWIFT: 
15.1 През FIN за User – to – User Trafic: 
15.1.1 За вътрешни клиенти – 1.00 лв.  за съобщение; 
15.1.2 За международни клиенти – 2.00 лв.   за съобщение 
При преминаване на границата от 200 000 Евро, дължими такси към SWIFT, за година, 
се променя и размера на таксата за едно съобщение, в съответствие с Ценоразписа на 
SWIFT. 
15.2 През FileAct 
15.2.1 За вътрешни клиенти – 1.00 лв. за 1000 символа ; 
15.2.2 За международни клиенти – 2.00 лв. за 1000 символа.” 
 
ІV. Услуги за регистрационни агенти 
 
1. Обработка на трансфер от РА  
Размер на таксата....................................0,60 лв. 
 
Синтактична и логическа проверка и връщане на съответните отговори за резултатите 
от тях. 
Отговор за резултата от синтактичния анализ.  
Проверка за съответствие между реквизитите в съобщенията. 
Проверка за съответствие на реквизитите с данните от регистрите на ЦД АД.  
Изготвяне на информация за всяка отделна обработка за състоянието на формирания 
трансфер. 
Блокиране на финансовите инструменти, предмет на трансфера / сделката. 
Деблокиране на финансовите инструменти.  
Прехвърляне на финансовите инструменти.  
Изготвяне на информация за прехвърлянето на финансовите инструменти. 
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2. Откриване на сметка  
Размер на таксата....................................0,50 лв. 
 
Включва:  
 
Синтактична и логическа проверка и връщане на съответните отговори за резултатите 
от тях . 
Отговор за резултата от синтактичния анализ.  
Проверка за съответствие на реквизитите с данните от регистрите на ЦД АД   
Изготвяне на информация за всяка отделна обработка на заявката. 
Изготвяне на информация за откриване на сметката. 
 
3. Промяна на персонални данни  
Размер на таксата....................................4,00 лв. 
 
4. Прехвърляне на ценни книжа по дарение  
Размер на таксата....................................5,00 лв. 
 
Услуги, които се облагат с ДДС 
 
5. Издаване на дубликат на депозитарна разписка  
Размер на таксата....................................4,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................4,80 лв. 
 
Включва:  
5.1 Синтактична и логическа проверка на подаденото съобщение и връщане на отговор 
за резултатите от тях -  
 Размер на таксата....................................2,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................2,40 лв. 
 
В случай на грешки в съобщението, всяко следващо се таксува отделно. 
 
5.2 Генериране на данните и подреждането им във формат за отпечатване върху 
подложка (хартиен носител), отпечатване. 
 
 Размер на таксата....................................2,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................2,40 лв. 
 
6. Справка за притежание на ценни книжа или компенсаторни инструменти – 
обикновен портфейл на физическо лице:  
 
Размер на таксата....................................8,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС........................9,60 лв. 
 
Справката включва личните данни на лицето, имената на дружеството/та от чиито 
емисии лицето притежава ценни книжа, ISIN кода на емисията / емисиите, номинала, 
броя ценни книжа за всяка емисия и вида на сметката (собствена или при посредник). 
Издава се към датата на подаване на заявката (актуална справка). В случаите, когато се 
изготвя портфейл във връзка с процедура по унаследяване, с изготвянето на справката 
се извършва и блокиране на ценните книжа притежавани от починалото лице. 
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7. Справка за притежание на ценни книжа или компенсаторни инструменти – разширен 
портфейл на физическо лице:  
 
Размер на таксата...................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................24,00 лв. 
 
Справката включва  данните по т.ІV.6,  и в допълнение номерата на ИП, при които са 
клиентските сметки, ако има такива. Издава се към датата на подаване на заявката 
(актуална справка). 
 
8. Разширен портфейл на физическо лице за вписване на залог  
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................12,00 лв. 
Справката включва  данните по т.ІV.6 и в допълнение номерата на ИП, при които са 
клиентските сметки, ако има такива, и броя на финансовите инструменти по всяка 
сметка. Издава се към датата на подаване на заявката  (актуална справка) за конкретно 
посочена емисия. 
 
9. Портфейл към стара дата на физическо лице  
Размер на таксата...................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................24,00 лв. 
 
Издава се обикновено при кандидатура за професионален / институционален 
инвеститор или в случаите, когато се изисква от КФН. Включва данните по т.ІV.6, но се 
издава към задна дата, посочена от заявителя. 
 
10. Справка за притежание на ценни книжа или компенсаторни инструменти –  
обикновен портфейл на юридическо лице:  
Размер на таксата...................................80,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................96,00 лв. 
 
Справката включва данните на ЮЛ, имената на дружеството / та, от чиито емисии ЮЛ 
притежава ценни книжа, ISIN код на емисията / емисиите, номинал на ценните книжа, 
брой ценни книжа за всяка емисия и вида на сметката (собствена или при посредник). 
Издава се към датата на подаване на заявката (актуална справка). 
 
11. Портфейл към стара дата на юридическо  лице  
Размер на таксата...................................80,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................96,00 лв. 
 
Издава се обикновено при кандидатура за институционален инвеститор или в случаите, 
когато КФН го изисква от ИП, РА, УД и др. Включва данните по т. ІV.11, но се издава 
към задна дата, посочена от заявителя. 
 
12. Разширен портфейл на юридическо лице за вписване на залог.  
Размер на таксата...................................50,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................60,00 лв. 
  
Справката включва данните по т.ІV.11, отнасящи се конкретната емисия, предмет на 
залога, както и номерата на ИП, при които са клиентските сметки, ако има такива, и 
броя на финансовите инструменти по всяка сметка. Издава се към датата на подаване 
на заявката /актуална справка/ за конкретно посочена емисия. 
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13. Издаване на удостоверение по Наредбата за прилагане на чл.7, ал.3 от ЗВСОИ  
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................12,00 лв. 
 
V. Регистрация на сделки и плащания с Компенсаторни инструменти /КИ/ 
 
1. Обслужване на плащане с КИ по чл.13 от ЗСКИ  
Размерът на таксата се определя от размера на плащането с КИ, както следва: 
Номинал на КИ, с които се извършва плащането такса 
1,00 – 4999,00 лв. 20,00 лв. 
5000,00 – 49999,00 лв. 50,00 лв. 
50000,00 – 499999,00 лв. 100,00 лв. 
Над 500000,00 лв. 200,00 лв. 
2. Регистрация на сделки с КИ, сключени на извън регулиран пазар.  
 
Размерът на таксата се определя от размера на плащането с КИ, както следва: 
Номинал на КИ, предмет на сделката такса 
1,00 -1 000,00 лв. 20,00 лв. 
1 001,00 – 5 000,00 лв. 50,00 лв. 
5 001,00 – 10 000,00 лв. 100,00 лв. 
10 001,00 – 50 000,00 лв. 200,00 лв. 
50 001,00 – 100 000,00 лв. 500,00 лв. 
Над 100 000,00 лв. 1 000,00 лв. 
 
 
VІ. Вписвания по Закона за особените залози /ОЗ/  
 
1. Вписване на договор за ОЗ  
Размер на таксата...................................40,00 лв. 
 
Таксата се заплаща само за първия лист от заявлението, а за всяка следваща страница и 
за документа за съгласие, ако е приложен отделно, се заплаща по 10,00 лв. 
 
2. Заличаване на залог  
Размер на таксата...................................25,00 лв. 
 
3. Вписване на допълнителни обстоятелства по договор за залог  
Размер на таксата...................................25,00 лв. 
 
4. Издаване на удостоверение за липсата / наличието на вписани обстоятелства  
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Таксата се заплаща за всеки запис в удостоверението. 
 
5. Справка за наличие на тежести върху финансови инструменти по клиентски сметки 
при инвестиционни посредници  
 
Справката се предоставя на ИП безплатно срещу абонамент с минимален срок на 
абонамента - 1 месец. Данните в справката отразяват състоянието към датата и часа на 
изготвяне. 
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VІІ. Вписвания по Закона за договорите за финансово обезпечение /ДФО/  
 
1. Първоначално вписване на договор за финансово обезпечение с предоставяне на 
залог или с прехвърляне на собственост  
 
Размер на таксата: 0,01% от съвкупната номинална стойност на ценните книжа, 
предмет на обезпечението, но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 3 000,00 лв. Не се 
облага с ДДС 
 
2. Регистрация на промени по вписан договор за финансово обезпечение с приобщаване 
/ заличаване на ценни книжа към вече вписаното обезпечение  
 
Размер на таксата:  0,01% от съвкупната номинална стойност на ценните книжа, 
приобщени / заличени към  обезпечението, но не по-малко от 50,00 лв и не повече от 
3000,00 лв. Не се облага с ДДС 
 
3. Регистрация на промени по вписан договор за финансово обезпечение, които не са 
свързани с приобщаване или заличаване на ценни книжа към обезпечението.  
Размер на таксата...................................50,00 лв. 
 
4. Пристъпване към изпълнение по договор за финансово обезпечение  
 
0,005% от съвкупната номинална стойност на ценните книжа, предмет на изпълнението 
по ДФО, но не по-малко от 25,00 лв. и не повече от 1500,00 лв. + ДДС 20% върху 
размера на таксата. 
 
5. Издаване на удостоверение за отразени финансови обезпечения: 
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
 
VІІІ. Запори 
 
1. Отразяване на запорно съобщение 
Размер на таксата ................................15,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС....................18,00 лв. 
Услугата включва вписване в регистъра, блокиране на финансовите инструменти, 
предмет на запора.  
 
2. Вдигане на запор 
Размер на таксата ...............................  15,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС....................  18,00 лв. 
 
Услугата включва вписване в регистъра, деблокиране на финансовите инструменти. 
 
3. Изготвяне на справка за притежавани финансови инструменти по искане на съдебни 
изпълнители 
Размер на таксата ................................20,00 лв.    
Размер на таксата с ДДС....................  24,00 лв. 
 
Справката съдържа информация за ФИ по емисии и брой за съответния титуляр. 
 
4. Изготвяне на справка за вписани тежести върху финансови инструменти на длъжник 
по искане на съдебни изпълнители. 
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Размер на таксата ................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС....................  24,00 лв. 
Справката съдържа информация за ФИ по емисии и брой за съответния титуляр и данни 
за вписаните тежести в регистъра на ЦД АД върху притежаваните от длъжника 
финансови инструменти. 
 
ІХ. Блокиране на финансови инструменти 
1. Блокиране и/или обслужване на емисии ценни книжа, с ограничения върху 
прехвърлянето. 
Заплаща се първоначална такса в размер на 400,00 лв.  
2. Временно блокиране на емисия по искане на дружество, емитирало безналичните 
книжа, във връзка с технологични срокове   за регистрация  на корпоративни събития  
Заплаща се такса в размер 100,00 лв. 
3. Блокиране на финансови инструменти по нареждане на титуляра на сметката за 
ценни книжа: 
Размер на таксата ................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС....................  24,00 лв. 
4. Блокиране на финансови инструменти по нареждане на титуляра на сметката за 
ценни книжа в полза на трето лице: 
Размер на таксата ................................100,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС...................  120,00 лв. 
5. Издаване на удостоверение за блокиране  
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС...................    12,00 лв. 
 
6. Деблокиране на финансови инструменти: 
Таксата се прилага при деблокиране, независимо от причините за блокиране на 
финансовите инструменти. 
Размер на таксата ................................20,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС....................  24,00 лв. 
 
Х. Нерегулярни и неформални справки 
 
1. Справка относно наличност по сметка на притежател на ценни книжа за НАП, 
Териториални данъчни дирекции и други овластени държавни органи.   
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................12,00 лв. 
2. Нерегулярна справка за движение по регистрите (за членове на депозитара и техни 
клиенти).  
Размер на таксата...................................10,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................12,00 лв. 
3. Неформална справка по регистрите с формат и такса уточнени предварително между 
ЦДАД и заявителя.  
Размер на таксата: по договаряне. 
4. Електронен сертификат  
Размер на таксата...................................190,00 лв. 
Размер на таксата с ДДС.......................228,00 лв. 
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Приложение 2(П02) – Регистрации на емисии ценни книжа и регистрации на промени в 
регистъра на дружествата с безналични акции в ЦД – АД. 

1. Регистрацията на дружество – емитент на ценни книжа се извършва от: 

1.1 Дружеството-емитент, въз основа на следните документи: 

1.1.1 Заявление за регистрация – Образец 1/П02,  в което се посочват и данни за 
ценните книжа, вкл. техния брой и номинална стойност; 

1.1.2 Копие от удостоверение за актуално състояние по Търговския регистър; 

1.1.3 Копие от Удостоверение за номер по БУЛСТАТ; 

1.1.4 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие от 
актуален Устав на дружеството; 

1.1.5 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие от 
решение на компетентния орган на емитента за издаване на ценните книжа; 

1.1.6 Удостоверение за ISIN код на емисията;  

1.1.7 Списък на акционерите на хартиен и магнитен носител със следните данни: 

1.1.8 за местни физически  лица - трите имена на акционера, ЕГН, адрес по 
документ за самоличност,  брой акции; 

1.1.9 за местни юридически лица - наименование на дружеството, седалище и адрес 
на управление, БУЛСТАТ, брой акции; 

1.1.10 за чуждестранните физически  лица – име, личен номер „ЕГН”/осигурителен 
номер, постоянен адрес и брой акции; 

1.1.11 за чуждестранни юридически лица - наименование, регистрационен номер на 
вписване в регистъра на съответната държава / БУЛСТАТ (ако имат присвоен 
такъв), седалище, адрес по регистрация и брой акции. 

1.1.12 Договор между ЦД и емитента за поддържане на актуален регистър на 
безналични ценни книжа; 

1.1.13 документ за платена такса за регистрация; 

1.2 Инвестиционен посредник – поемател, член на ЦД - регистрацията се извършва 
въз основа на документите по т.т. 1.1.1 – 1.1.9, като се представя допълнително и 
копие от договора между емитента и инвестиционния посредник – поемател за 
обслужване на емисията.  

1.3 Заявлението за регистрация се подписва от представляващия емитента и 
представляващия ИП-поемател. 

1.4 Агенцията за приватизация – регистрацията се извършва въз основа на 
документите по т.т. 1.1.1 – 1.1.9. 

1.5 Информацията по т. 1.1.7 на магнитен носител се изготвя във формат EXCEL 
съгласно Образец 02/П02. 
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1.6 Документите за регистрация на хартиен носител се подписват от 
представляващия дружеството емитент по съдебна регистрация, а в случая по т.1.3 – 
от представляващия Агенцията за приватизация. 

1.7 Представените копия от документи трябва да са заверени с текст “Вярно с 
оригинала”, подпис на лицето по т.1.5,  дата и  печат на дружеството. 

2. Регистрацията по т.1 се извършва  в срок до 10 работни дни след получаване в ЦД 
на пълния комплект документи по т. 1.  

2.1 След регистрацията ЦД издава Акт за регистрация на емисията, който се 
предоставя на представляващия дружеството-емитент, на изрично упълномощено от 
него лице, или на ИП- поемател. Актът съдържа информация за размер на емисията, 
поименен списък на акционерите и притежаваните от тях акции. 

2.2 Заедно с Акта по т. 2.1 се предоставят и Депозитарни разписки за акционерите, 
за които има открити лични сметки. Емитентът и ЦД могат да се договорят за друг 
ред за предоставяне на депозитарни разписки. 

2.3 В случай, че са налице тежести (запори, залози върху акциите от емисията) 
Централен Депозитар извършва вписванията на тежестите въз основа на 
заявлението Образец 01Б/П02. 

3. Регистрация на промени  

3.1 Регистрация на увеличение на капитала чрез издаване на нови акции – 
регистрацията се извършва въз основа на: 

3.1.1 Заявление за регистрация на увеличение на капитала чрез издаване на нови 
акции – Образец 03/П02. 

3.1.2 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие на влязло 
в сила съдебно решение за промяната на капитала; 

3.1.3 Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър; 

3.1.4 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие на 
решение на компетентния орган на емитента за промяната на капитала; 

3.1.5 Списък на акционерите на хартиен и магнитен носител, придобили нови акции 
от увеличението на капитала, със следните данни: 

3.1.5.1 за местни физически  лица - трите имена на акционера, ЕГН, адрес по 
документ за самоличност,  брой акции; 

3.1.5.2 за местни юридически лица - наименование на дружеството, седалище и 
адрес на управление, БУЛСТАТ, брой акции; 

3.1.5.3 за чуждестранни физически  лица – име, личен номер/осигурителен номер, 
постоянен адрес и брой акции;  

3.1.5.4 за чуждестранни юридически лица - наименование, регистрационен номер на 
вписване в регистъра на съответната държава/БУЛСТАТ (ако имат присвоен такъв), 
седалище, адрес по регистрация и брой акции.  

3.1.6 Анекс към Договора по т. 1.1.8 относно взаимоотношенията между ЦД и 
емитента във връзка с увеличението на капитала, в случай че същите не са уредени 
в този договор. 

3.1.7 Документ за платена такса за вписване на промяната; 
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3.1.8 Заверено копие от Договора между емитента и ИП, в случай, че регистрацията 
на увеличението на капитала се извършва чрез ИП.  

3.1.9 Регистрираните акции от увеличението  на капитала се блокират по 
съответните сметки на акционерите, до вписване на увеличението на капитала в 
регистъра по чл. 30 от ЗКФН. Деблокирането на акциите се извършва въз основа на 
уведомление от КФН, че Решението за увеличението на капитала е вписано в 
регистъра по чл. 30 от ЗКФН и то е влязло в сила, в срок до 1 работен ден след 
получаване на уведомлението. В този период с ценните книжа не се извършват 
сделки и върху тях не могат да се налагат тежести. 

3.2 Регистрация на увеличение на капитала чрез увеличение на номиналната 
стойност на акциите – извършва се въз основа на Заявление – Образец 04/П02 и 
документите по т.т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7. 

3.2.1 Промяна на номинала на акциите без промяна на общия размер на капитала – 
се извършва  въз основа на Заявление - Образец 04/П02.  

3.3 След приключване на процедурата по записване и плащане на акциите от 
увеличението на капитала по реда на т.3.1 и т.3.2 емитентът  уведомява ЦД за 
окончателното приключване на процедурата по увеличение на капитала. В случай, 
че акционерите не са заплатили акциите от увеличението в определените срокове  и 
се налага тяхното обезсилване, към уведомлението емитентът прилага:  

3.3.1 Списък на  акционерите, чийто акции трябва да бъдат обезсилени. Списъкът 
съдържа данните по т. 1.1.7.1-1.1.7.4;  

3.3.2 Списък на акционерите, които са закупили нови  акции от увеличението. 
Списъкът съдържа данните по т.1.1.7.1-1.1.7.4; 

3.3.3 Копие на публикацията в ДВ за предизвестие към акционерите, за записване и 
плащане на допълнителни вноски от увеличението на капитала; 

3.3.4 Декларация от представляващия дружеството-емитент, че в установения срок 
акционерите не са направили вноски за заплащане на акциите от увеличението. 

3.4 Регистрация на увеличението на капитала чрез емисии на права и записване на 
акции срещу права. 

3.4.1 Регистрацията на емисиите права и записването на акции срещу права се 
извършва съгласно Процедура 20 (П20). 

3.4.2 Регистрирането на придобитите акции срещу права се извършва въз основа на  
Заявление – Образец 03/П02 и документите по т.т.  3.1.2, 3.1.3, 3.1.5. -  3.1.5.4, 3.1.6, 
3.1.7. 

3.4.2.1 Списъкът на акционерите, които съдържа данните по т.3.1.5 -3.1.5.4 да 
съдържа името и глобалния номер на ИП в ЦД, чрез които са записани правата за 
всеки акционер. 

3.4.2.2  Списък на акционерите, които са записали права, но не са платили  пълния 
размер на  полагащите им се акции от увеличението на капитала. 

3.4.2.3 Списък на акционерите, които са записали права, но не са платили акции, от 
увеличението на капитала. 

3.4.3 Регистрираните акции, придобити срещу права, се блокират по съответните 
сметки на акционерите, до вписване на увеличението на капитала в регистъра по чл. 
30 от ЗКФН. Деблокирането на акциите се извършва въз основа на уведомление от 
КФН, че Решението за увеличението на капитала е вписано в регистъра по чл. 30 от 
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ЗКФН и то е влязло в сила. Деблокирането се извършва до 1 работен ден след 
получаване на  това уведомление. 

3.5 Регистрация на увеличение на капитала чрез първично предлагане на ценни 
книжа на БФБ. 

3.5.1 ЦД извършва регистрация на временна емисия ценни книжа, които ще бъдат 
предмет на първично предлагане на пода на БФБ, въз основа на Заявление Образец 
05/П02 и на следните документи:  

3.5.1.1 Решение на компетентния орган на емитента за промяна на капитала чрез 
първично предлагане на ценни книжа на пода на БФБ; 

3.5.1.2 Решение на КФН за потвърждаване на Проспекта на емитента за първично 
предлагане на ценни книжа; 

3.5.1.3 Заверено копие от публикацията в ДВ, в която е посочен срокът за 
подписката; 

3.5.1.4 Удостоверение на обслужваща банка за открита и блокирана сметка по чл.89 
на ЗППЦК; 

3.5.1.5 Удостоверение за ISIN код на временната емисия; 

3.5.1.6 Документ за платена такса за регистрация на временната емисия; 

3.5.1.7 Договор между емитента и ИП, обслужващ увеличението на капитала. 

3.5.2 Закупените ценни книжа от емисията по т.3.5.1 по време на подписката се 
записват по клиентска сметка при ИП, чрез който са закупени. 

3.5.3 След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в 
Търговския регистър, ЦД извършва регистрация на акциите от увеличението на 
капитала въз основа на Заявление Образец 03/П02 и на документите по т.т. 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.6, 3.1.7.  

3.5.4 Акциите от увеличението на капитала се регистрират по сметки на 
акционерите при ИП, където са били открити сметките по т.3.5.2. 

3.5.5 ЦД издава Акт за регистрация на увеличението на капитала по този ред, 
удостоверяващ общия размер на емисията / акциите след увеличението и данни за 
акционерите, придобили акции от увеличението. 

3.6 Регистрация на намаление на капитала 

3.6.1 Регистрация на намаление на капитала чрез намаляване на номиналната 
стойност на акциите – извършва се въз основа на Заявление – Образец 04/П02 и 
документите по т.т. 3.1.2., 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7. 

3.6.1.1 По изрично искане на емитента /свободен текст/ ЦД издава нови 
депозитарни разписки с променената номинална стойност на акциите. Разписките се 
предоставят на емитента, за което емитентът заплаща такса съгласно Тарифата на 
ЦД. 

3.6.1.2 ЦД издава Акт за регистрация на намалението на капитала по този ред, 
удостоверяващ общия размер на емисията / акциите след намалението. 

3.6.2 Намаление на капитала чрез обезсилване на акции. 

3.6.2.1 Обезсилване на акции – извършва се въз основа на Заявление – Образец 
06/П02; решение на компетентния орган на емитента за намаление на капитала; 
списък на лицата, чиито акции се обезсилват с данните по т.т. 1.1.7.1 – 1.1.7.4;  
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заверено копие на съдебно решение за вписване на намаление на капитала; анекс 
към Договора по т.1.1.8 относно взаимоотношенията между ЦД и емитента във 
връзка с намалението на капитала на емитента; документ за платена такса за 
вписване на промяната. 

3.6.2.2 В случай на обезсилване на акции чрез обратно изкупуване от емитента, ИП 
обслужващ обратното изкупуване, уведомява ЦД за началото на обратното 
изкупуване по този ред и прилага заверено копие на съдебното решение за вписване 
в търговския регистър на решението на ОС на емитента за обратното изкупуване на 
акции с цел последващото им обезсилване. 

3.6.2.2.1 След приключване на обратното изкупуване на акции ЦД издава 
удостоверение за размера на обратно изкупените акции, регистрирани по клиентска 
сметка на името на емитента при ИП, обслужващ обратното изкупуване. 
Удостоверението се предоставя на ИП. 

3.6.2.2.2 Обезсилването на акциите по т.3.6.2.2.1 се извършва въз основа на 
представени: заверено копие на решение на ОС на емитента за обезсилване на 
акциите по т. т.3.6.2.2.1; заверено копие на съдебно решение за намаление на 
капитала с размера на акциите по т. 3.6.2.2.1; Заявление за обезсилване на акции – 
Образец 07/П02. 

3.6.2.2.3 Въз основа на документите по т. 3.6.2.2.2 ЦД прехвърля акциите от 
сметката по т. 3.6.2.2.1. по собствена сметка на емитента, и обезсилва/ дерегистрира 
акциите по тази сметка. ЦД  издава Акт за регистрация на промяната. 

3.6.3. Промяна на номинала на акциите без промяна на общия размер на капитала – 
се извършва въз основа на Заявление - Образец 04/П02.  

3.7 Регистрация на увеличение на капитала на дружество-емитент чрез  превръщане 
на облигации в акции. 

Увеличението на капитала на дружество с превръщане на облигации в акции става 
по два начина: чрез записване (т.3.7.1) и с директно превръщане (т.3.7.2). 

3.7.1 За увеличение на капитала на дружество-емитент с превръщане на облигации в 
акции чрез записване, ИП обслужващ увеличението на капитала  представя в ЦД 
АД следните документи: 

3.7.1.1 Заявление по Образец 16/П02/; 

3.7.1.2 Заверени от представляващия дружеството–емитент копия на протокола с 
решенията на компетентния орган за увеличение на капитала чрез  превръщане на 
облигации в акции; 

3.7.1.3 Заявление за присвояване на ISIN код на временна емисия; 

3.7.1.4 Заверено от представляващия дружеството–емитент копие на договора 
между ИП и емитента за обслужване на емисията. 

3.7.1.5 Записването на акции срещу облигации се извършва по реда на т.4.1 и т.4.2 
от Приложение 20/П20/. 

3.7.1.6 След приключване на срока за записване на акциите, ИП подава искане в ЦД 
АД за издаване на удостоверение за записаните акции и списък на облигационерите, 
които са  записали акции. 

ИП заплаща такса за изготвяне на списъка  на акционерите, записали акции и 
удостоверението, съгласно т.26.1 и т.28.1 от Тарифата за цените на услугите на 
Централен депозитар Приложение 01 /П01/ 
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3.7.1.7 В срок от един работен ден ЦД АД изготвя  удостоверението и списъка на 
облигационерите, които са записали акции. 

3.7.1.8 В момента на записването облигациите, срещу  които се записват акции, се 
блокират. След изтичане на матуритета на емисията облигации, Централен 
депозитар регистрира записаните акции във временна емисия, до вписване на 
увеличението на капитала в Търговския регистър. Вписването в Търговския 
регистър се удостоверява пред ЦД АД с препис от Решението, заверено от съда по 
регистрация на дружеството. 

3.7.2 При увеличение на капитала с директно превръщане / превръщане на всички 
емитирани облигации в акции, след изтичане на периода на облигационната емисия, 
без право на избор от страна на  облигационерите/ на облигации в акции, ИП или 
дружеството–емитент на ценните книжа уведомяват за процедурата и представят в 
ЦД  АД: 

3.7.2.1 Заявление по Образец 16/П02/ и 

3.7.2.2 Заверено от представляващия дружеството–емитент копие от протокол с 
решението на компетентния орган за увеличение на капитала чрез директно 
превръщане на облигации в акции. 

3.7.3 След регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър,  
дружеството-емитент предоставя в ЦД АД заявление - Образец 3/П02/ за 
регистрация на  акциите от увеличението на капитала. 

3.7.4 Облигационери, които не са записали акции по т.3.7.1, получават плащане на 
главницата, съгласно процедурата посочена в Приложение 27/П27/ за извършване 
на плащания на лихви и/или главници по облигационни емисии. 

 

3.8. Регистрация на варанти 

3.8.1 Регистрацията на емисията се извършва по реда на т.1 и т.2 от настоящото 
Приложение. Инвестиционният посредник, обслужващ емисията, допълнително, от 
името на дружеството,  предоставя  и следните документи: 
3.8.1.1 Заверено копие на решение на КФН за одобрение на проспекта за емитиране 
на емисия варанти;  
3.8.1.2 Заверено копие на проспекта, одобрен от КФН, за емитиране на емисия 
варанти. 
3.8.2 Притежателите на варанти, които желаят да ги упражнят и да придобият акции 
срещу тях, заявяват това обстоятелство пред ИП. 
3.8.2.1 В случай, че варантите не са по клиентска сметка при ИП по т. 3.8.2., този 
ИП, въз основа на заявление по т. 3.8.2., открива клиентска сметка за съответната 
емисия варанти при себе си, съгласно приложение 06/П06 - за варанти регистрирани 
по собствена сметка, и съгласно приложение 07/П07 - за варанти регистрирани по 
клиентска сметка при друг ИП. 
3.8.2.2 ИП по т. 3.8.2.1. изпраща съобщение МТ542 с данни за клиента, ISIN кода на 
емисията варанти, броя на акциите, които да бъдат записани. ИП, обслужващ 
емисията варанти, изпраща съобщение МТ540 с данни за емитента и броя на 
акциите, които да бъдат записани на лицето по т. 3.8.2. При съответствие на двете 
съобщения системата на ЦД блокира съответния брой варанти, отговарящи на 
заявения за придобиване брой акции,  по клиентската сметка по т 3.8.2.1. 
3.8.2.3 В случай, че вместо съобщенията по т. 3.8.2.2. съответните ИП изпратят 
съобщения МТ543 и МТ541, съдържащи и данни за извършване на плащането, ЦД 
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прехвърля съответните средства от сметката на ИП по т. 3.8.2.1. по сметката на ИП, 
обслужващ емисията права. 
3.8.2.4 В срок от 3 /три/ работни дни, след приключване на процедурата по 
конвертирането на варантите в акции, ИП по т.3.8 е задължен да уведоми ЦД 
писмено за това. 
3.8.2.5 При нареждане за запориране на активи, включващи и варанти, се уведомява 
органа, наредил запора, за наличието на варантите в портфейла на длъжника. При 
записване на акции срещу варантите, запорът се прехвърля върху акциите. 
3.8.3 При приключване на  процедура по записване на акции срещу варанти, ИП 
член на ЦД, който обслужва емисията, подава  в ЦД  документите за регистрация на 
акциите от увеличението на капитала по т. т. 3.1.1 – 3.1.8 от Приложение 02 /П02; 
3.8.4 ИП, обслужващ емисията, заявява и ЦД изготвя справка за лицата записали 
акции. Изготвянето на справката се таксува съгласно Тарифата за цените и услугите 
на ЦД. 
3.8.5. При изтичане на срока, за който е регистрирана емисията варанти, ИП член на 
ЦД, който обслужва емисията подава в ЦД документите по т 3.8.3, ако вече не са 
подадени и заявление за дерегистриране на емисията” 

3.9 Регистрациите по т.3 се извършват в срок до 10 работни дни след получаване на 
пълния комплект документи, освен в случаите на нормативно установени срокове 

4. Регистрацията на апорт на ценни книжа. 

4.1 Регистрацията се извършва въз основа на следните документи: 

4.1.1 Заявление Образец 08/П02 от представляващия дружеството за регистрация на 
апорта чрез прехвърляне на акциите от сметка на наредителя – титуляр на книжата 
по сметка на дружеството. Към Заявлението се прилагат: 

4.1.1.1 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие на 
решение на компетентния орган на емитента/клиента за участие в учредяване на 
дружество или в увеличение на капитала чрез апорт на собствени ценни книжа. 

4.1.1.2 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие от 
решение за промяна на дружествения договор, съответно Устава с пълното 
описание на вноската и вносителя. 

4.1.1.3 Нотариално заверено писмено съгласие на вносителя с описание на вноската 

4.1.1.4 Заверено копие от определението на съда за приемане на оценката на вещи 
лица. 

4.1.1.5 Документ за платена такса за вписване на апорта. 

 

5. Регистрация на преобразуване на емитент/клиент (вливане, сливане, отделяне, 
разделяне) 

5.1 Регистрация на преобразуване на емитент/клиент се извършва въз основа на: 

5.1.1 Заявление за регистрация на преобразуване на емитент/клиент – Образец 
09/П02. 

5.1.2 Заверено копие от решение на компетентния орган на емитента/клиента, взел 
решение за преобразуването. Представя се и за двете дружества. 

5.1.3 Заверено копие на съдебно решение за вписване на преобразуването в 
търговския регистър. Представя се и за двете дружества. 
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5.1.4 Заверено копие на съдебно решение за заличаване на емитент/клиент от 
търговския регистър (в случаите на вливане, сливане и разделяне) 

5.1.5 В заявлението се посочва и наименование, БУЛСТАТ, на 
приемащото/новоучредено дружество. 

5.1.6 Документ за платена такса за вписване на преобразуването. Всяко вписване на 
прехвърляне на акции при вливане, сливане, отделяне, разделяне се таксува отделно 
за всяка регистрация. 

5.1.7 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие на плана 
за преобразуване, от който да е видно разпределението на акциите след 
преобразуването. 

5.1.8 Списък на акционерите на приемащото/ новоучередено дружество с 
притежаваните от тях акции след преобразуването. Списъка да съдържа данните 
описани в т.1.1.7.1 – 1.1.7.4. 

5.2 В случаите, когато акциите на преобразуващото дружество са по клиентска 
сметка при ИП, Заявлението по т.5.1.1 и документите по т.5.1.2-5.1.5 се предоставят 
от ИП. 

5.2.1 В случай, че акциите на преобразуващото се дружество се намират в регистър 
А, документите за преобразуването се внасят от инвестиционен посредник, член на 
Депозитара. За целите на регистрацията на преобразуването, лицето трябва да стане 
клиент на избран от него инвестиционен посредник. 

5.3 В случаите, когато преобразуващото дружество е емитент, Заявлението и 
документите по точки т.5.1.2-5.1.4 се предоставят от дружеството – емитент. 

5.4 В случаите на чл.262ч, ал.5, от ТЗ, заявлението се подписва от Съвета на 
директорите на заявителя, а в случаите по т.5.2 – от Съвета на директорите и ИП 
при спазване на изискванията на чл.262 от ТЗ. 

5.5 Откритите сметки на акционерите след регистрация на преобразуването остават 
клиентски/лични , каквито са били преди преобразуването. 

5.6 Преди регистрация на преобразуване на емитент/клиент , представляващия 
приемащото/новоучреденото дружество, подава искане до ЦД за издаване на 
удостоверение за наличието/липса на тежести върху акциите, които се придобиват в 
резултат на преобразуването.  

5.7 При регистрация на преобразуване на емитент/клиент, ЦД прехвърля акциите 
заедно с вписаните върху тях тежести, ако такива са на лице на основание чл. 261г 
ал.2 от ТЗ.  

5.8 При регистрация на преобразуване за всяко вписване ЦД издава Акт за 
регистрация и депозитарни разписки на акционерите в приемащото/новоучредено 
дружество в случаите, когато акциите са по лични сметки. 

6. Отписване на дружество – емитент от ЦД. 

6.1 Отписване на дружество – емитент от ЦД при промяна на вида на акциите от 
безналични в налични акции се извършва въз основа на: 

6.1.1 Заявление за отписване на емисията - Образец 10/П02. 

6.1.2 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд на съдебно 
решение за изрично вписване  в търговския регистър   на промяната във вида на  
акциите от безналични в налични акции. 
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6.1.3 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие от 
актуален Устав на дружеството  с отразената промяна във вида на акциите. 

6.1.4 Заверено от търговския регистър/регистъра на съответния съд копие от 
решение на компетентния орган на емитента на емитента за промяна вида на 
акциите от безналични в налични. 

6.1.5 Документ на КФН за отписване на дружеството от регистъра на публичните 
дружество и решението на КФН е влязло в сила. 

6.1.6 Документ за платена такса за заличаване на емитента от регистъра на ЦД и 
такса за изтегляне на ценните книжа. 

6.2 Отписване на дружество – емитент при заличаването му от търговския регистър 
се извършва въз основа на: 

6.2.1 Писмено уведомление от представляващия дружеството – емитент.  

6.2.2 Заверено копие на съдебно решение за вписване заличаването от търговския 
регистър. 

6.2.3 Документ за платена такса за заличаване и за изтегляне на ценните книжа. 

6.3 При наличие на тежести върху емисията (блокиране, залози или запори върху 
акциите) ЦД уведомява писмено заинтересованите лица след постъпване на 
заявление на отписване на емисията.  

6.4 При наличие на тежести върху емисията (блокиране, залози или запори върху 
акциите) емитента декларира писмено, че се задължава да отрази в книгата на 
наличните акции или върху временни удостоверения, вписаните в регистъра на ЦД 
тежести към момента на отписването. Декларация – Образец 11/П02. 

6.5 Дружеството – емитент заплаща дължимите суми по договора по т.1.1.8 до 
момента на отписване на емисията от регистъра на ЦД. 

6.6 Централен депозитар издава Акт за дерегистрация на емисията. Дружеството 
издава налични акции, временни удостоверения и акционерна книга за наличните 
акции въз основа на данните от акта за дерегистрация. 

 

7. Регистрация на облигационни емисии се извършва въз основа на: 

7.1 Заявление за регистрация Образец 12/П02, в което се посочват данните на 
облигационната емисия: присвоен ISIN  код на емисията; дата на емитиране; размер 
на облигационната емисия (в съответната валута); брой облигации; номинал на една 
облигация; вид на облигацията (обикновени, ипотечни); вид на емисията 
(публична/непублична); срок на емисията; валута; лихва; период на плащане. 

7.2 Документите по т.т. 1.1.2 – 1.1.6  и списък на облигационерите, който да 
съдържа посочените данни по т.1.1.7.1 – 1.1.7.4. Заедно с копие от устава на 
дружеството по т.1.1.4 се представя и копие от меморандум за емитиране на 
емисията облигации. 

7.3 Договор между ЦД и емитента за поддържане на актуален регистър на 
облигационната емисия, в който могат да се уреждат и въпросите свързани с 
отписването на емисията от регистрите на ЦД след нейния падеж. 

7.4 Документ за платена такса за регистрация на облигационната емисия. 

7.5 Регистрацията се извършва в срок от 1 работен.  Централен депозитар издава 
Акт за  регистрация на емисията , които се предоставя по ред на т.2.1. 
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8. Отписване на облигационна емисия от регистъра на ЦД 

8.1 Емисия облигации се отписва от регистъра на ЦД след приключване на срока й, 
в съответствие с договора по т. 7.3, а в случай, че тези въпроси не са уредени в 
такъв договор,  отписването се извършва въз основа на заявление за отписване на 
емисията от регистъра на ЦД, подадена от представляващия дружеството – емитент, 
издател на емисията облигации и документ за платена такса.  

8.2 В заявлението се посочва датата на падежа на емисията и датата, на която 
емисията да бъде отписана от регистъра на Депозитара. 

8.3 На посочената от емитента дата (в договор или съответно чрез заявление) ЦД 
дерегистрира емисията облигации, за което ЦД издава Акт за дерегистрация на 
емисията. 

8.4 В случай на превръщане на облигациите в акции се прилага процедурата по т.3.8 
от Приложение 2/П02/. 

8.5 След издаване Акта за дерегистрация, дружеството – емитент и банката  / 
банките довереник могат да заявят и да получат справка за датата, вида и размера на 
извършените плащания по вече дерегистрираната емисия облигации чрез системата 
на Централен депозитар. Заявлението за издаване на справката е в свободен текст, 
като в него изрично се посочва емитента на емисията облигации със съответния 
ЕИК номер и ISIN на емисията облигации. Издаването на справката се извършва в 
рамките на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението. Таксата е 
съгласно т.18.1 от Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД – 
Приложение 1 към Правилника на ЦД. 

9. Изплащане на дивиденти и на плащания по облигационни емисии. 

9.1 Изплащане на дивидент по емисии акции. 

9.1.1 Преди изплащането на дивидентите ЦД извършва разпределението на сумите 
за дивидентите по акционери въз основа на Заявление, което съдържа: 

9.1.1.1. Идентификация на емисията - ISIN код, брой акции, номинална стойност на 
една акция. 

9.1.1.2 Размер на дивидента за една акция. 

9.1.1.3 Дата, към която се определя акционерния състав. ЦД не носи отговорност, в 
случай, че посочената в заявлението дата не съответства на изискването на чл.115б, 
ал.1 от ЗППЦК.  

9.1.1.4 Начална дата за плащане на дивидента 

9.1.2 Към заявлението се прилага заверено копие на решение на компетентния орган 
за изплащане на дивидента. 

9.1.3 Подписва се договор между емитента и ЦД за обслужване на плащането. 

9.1.4 Представя се документ за платената такса за извършване на услугата. 

9.1.5 Емитентът превежда сумата за изплащане на дивидентите след отчисляване на  
дължимия данък по сметка на ЦД, която следва да е постъпила по сметката на ЦД в 
следните срокове: 

9.1.5.1 За плащания в левове – сумата да  е постъпила по сметка на ЦД в срок от 4 
/четири/ работни дни преди началната дата на плащане на дивидента, без да се брои 
датата на плащане; 
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9.1.5.2 За плащания във валута - – сумата де е постъпила по сметка на ЦД в срок не 
по-късно от 4 /четири/ работни дни преди началната дата на плащане на дивидента, 
без да се брои датата на плащане; 

9.1.6 При наличие на тежести - запори или залози емитента предоставя съгласие от 
страна на кредиторите за изплащане на дивидента в срок по Чл.73 в от ТЗ. 
Емитентът нарежда  блокиране на сумите за дивидента по акции които са заложени 
или запорирани  до получаване на съгласието страна на всички кредитори. 

9.1.7 ЦД изготвя списъци по ИП с разпределение на сумите за изплащане на 
дивиденти към техни клиенти, акционери на дружеството. Списъците се 
предоставят на съответните ИП заедно с превеждането на сумите. 

9.1.8 ЦД предоставя списък на акционерите с лични сметки на обслужващата банка, 
съгласно условията на договор, сключен между нея, дружеството и ЦД. 

9.1.9 В случай, че плащането се извършва на гише при емитента ЦД предоставя 
списъка за разпределението на дивидента по акционери на  упълномощен 
представител на емитента.   

9.1.10 Изплащането на дивидента чрез системата на ЦД се извършва съгласно 
Процедура №27 

9.2 Плащания по облигационни емисии – извършват се въз основа на: 

9.2.1 Заявление от дружеството – емитент, издател на емисията което съдържа 
данни за: 

9.2.1.1 Идентификация на емисията – ISIN код, брой облигации, номинална 
стойност на една облигация. 

9.2.1.2 Размер на дължимото плащане за една облигация. 

9.2.1.3 Датата, към която се определя съставът на облигационерите. ЦД не носи 
отговорност, в случай, че посочената в заявлението дата не съответства на 
нормативно установено изискване  или на оповестената информация в проспекта на 
емисията. 

9.2.1.4 Дата на падежа на плащането. 

9.2.2 Договор между емитента и ЦД за обслужване на плащането.  

9.2.3 Документ за платената такса. 

9.2.4 ЦД уведомява емитента за размера на общата сума за плащането след 
изчисления и закръгления. 

9.2.5 Емитентът превежда сумата за изплащане на дължимите плащания по 
облигационната емисия по сметка на ЦД, след отчисляване на  дължимия данък. 
Сумата следва да е постъпила по сметката на ЦД в следните срокове: 

9.2.5.1 За плащания в левове – сумата да е постъпила по сметка на ЦД в срок от 4 
/четири/ работни дни преди началната дата на плащане , без да се брои датата на 
плащане; 

9.5.2.2 За плащания във валута - – сумата да е постъпила по сметка на ЦД в срок не 
по-късно от 4 /четири/ работни дни преди началната дата на плащане, без да се брои 
датата на плащане; 

9.2.6 ЦД изготвя списъци по ИП с разпределение на сумите за изплащането по 
облигационната емисия  към техни клиенти, облигационери на дружеството. 
Списъците се предоставят на съответните ИП заедно с превеждането на сумите. 
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9.2.7 Плащанията по облигационни емисии чрез системата на ЦД се извършват 
съгласно Процедура №27 

10. Изготвяне и получаване на справки от Регистъра на ЦД. 

10.1 Изготвяне на книга на акционерите - извършва въз основа на постъпило 
писмено заявление до ЦД /на място, по пощата, по факс/- Образец 13/П02. 
Заявлението трябва да съдържа следните данни: 

10.1.1 Наименование на дружеството, номер БУЛСТАТ, седалище и адрес на 
управление. 

10.1.2 Дата, към която да се издаде книгата на акционерите. 

10.1.3 Заявлението за изготвяне на акционерна книга може да се подаде по 
интернет, като в случая се попълва формуляр за регистрация в електронен формат:  

10.1.3.1 Емитентът извършва първоначална регистрация в страницата на ЦД в 
Интернет за получаване на служебен достъп до меню “клиенти/условия”, въз основа 
на заявление на хартиен носител, съдържащо данни за: наименование и пощенски 
адрес на дружеството, номерът на дружеството в системата на ЦД;  електронен 
адрес за получаване на исканите справки; трите имена на лицето за контакт; 
телефон на лицето за контакт. Заявлението се подписва от представляващия 
дружеството и се изпраща по пощата, по факс или чрез приносител. Достъпът до 
меню “клиенти” се извършва след първоначална регистрация в “РЕГИСТРАЦИЯ  
WEB.CDAD”, въз основа на попълнени потребителско име и парола.  

10.1.3.2 Въз основа на Заявлението по т.10.1.3.1 ЦД предоставя служебен достъп до 
меню “клиенти” на оправомощеното от емитента лице. 

10.1.3.3 ЦД изготвя книга на акционерите и други справки въз основа на получените 
по електронен път заявки през меню “услуги за емитенти” на страницата на ЦД в 
Интернет по електронен път на посочения в Заявлението електронен адрес. 

10.1.3.4 За промяна на данните по т.10.1.3.1 емитентът изпраща до ЦД  ново 
заявление на хартиен носител 

10.1.4 Акционерни книги на хартиен носител се получават от представляващия 
дружеството, или изрично упълномощено от него лице. За получаването на 
акционерната книга е необходимо да бъдат представени: 

10.1.4.1 Удостоверение за актуално състояние на дружеството;  

10.1.4.2 Пълномощно, в случай че акционерната книга се получава от 
упълномощено лице; 

10.1.4.3 Лична карта на получателя; 

10.1.4.4 Документ за платена такса. 

10.2 Справки по искане на КФН, органи на съдебната власт и други държавни 
ведомства. 

10.2.1 Справките се изготвят по искане на заявителите и в съответствие с 
разпоредбите на чл.133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  

10.2.2 Прилага се документ за платена такса съгласно тарифата на ЦД, в случай че 
такава е дължима. 

10.2.3 Справките се предоставят на заявителя по начина, по който е получено 
искането – съответно по пощата или на приносител. 
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10.3 Централен депозитар изготвя/предоставя следните справки/информации по 
отношение на водените от него регистри на акционерни дружества:  

удостоверение за структурата на капитала;  

справка за регистрираните движения по партидата на дружеството емитент; 

портфейл на емитент/клиент;  

справка за процентното участие на акционер;   

справки за размера на капитала и за тежести върху емисията;  

справки за платени дивиденти/лихви и главници;  

други. 

10.3.1 Справките се предоставят на правоимащите, в съответствие с разпоредбите на 
чл.133 от ЗППЦК и чл.21 от Наредба №8 на КФН за Централния депозитар на ценни 
книжа.  

10.3.2 Справките се изготвят след постъпило писмено заявление/искане от 
заявителя и се получават от заявителя в офиса на ЦД или  от упълномощено от него 
лице при представен документ за платена такса за изготвяне на справката. 

10.4 Централен депозитар изготвя и предоставя книга на притежателите на 
безналични финансови инструменти, както и други справки по т.10 от Приложение 
2, касещи информация, вписана в регистъра, воден от ЦД, след извършване на 
служебна проверка относно наличие на изискуеми и неизплатени задължения за 
заплащане на такси за съхранение и поддържане на данните за съответната емисия 
безталични финансови инструменти от страна на дружеството – заявител.  

10.4.1 При наличие на непогасени задължения за такси по Раздел II, т.5 и т.8 от 
Тарифата – Приложение 1 към Правилника, ЦД уведомява заявителя за размера и 
основанието на дължимите от него суми. 

10.4.2 В случаите по т.10.4.1 издадените от ЦД документи, справки  и иизвлечения 
относно вписани в регистъра обстоятелства, се предоставят на правоимащите лица 
след представяне на документ, удостоверяващ плащане на дължимите суми за 
такси. 

11. Присвояване на ISIN код. 

11.1 Присвояването на ISIN код се извършва въз основа на представено в  ЦД 
Искане Образец 14/П02  за присвояване на идентификационен номер, към което се 
прилагат: 

11.1.1 Заверено копие от актуално съдебно удостоверение от търговския регистър. 

11.1.2 Документ за платена такса за издаване на ISIN код. 

11.1.3 ЦД присвоява ISIN код и регистрира същия в Публичния електронен 
регистър за ISIN кодове на безналични ценни книжа и издава на заявителя 
удостоверение за присвоения код. 

11.1.4 Удостоверението за присвоения ISIN код се получава от представител на 
емитента. 

12. Промяна на  персоналните данни на емитенти на ценните книжа: 

12.1 При промяна в персоналните данни за дружество – емитент, същото уведомява 
писмено ЦД за промените веднага след вписването им в търговския регистър, като 
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прилага копие от съдебното решение за вписване на промяната. Уведомлението се 
подписва от представляващия дружеството. 

12.2 Персонални данни на дружество-емитент са: 

12.2.1 Наименование на дружеството - емитент; 

12.2.2 Номер БУЛСТАТ; 

12.2.3 Седалище и адрес на управление; 

12.2.4 Промяна на лицата, представляващи дружеството; 

12.2.5 Правен статус на дружеството /производство по несъстоятелност, 
производство по ликвидация/. 

13. Регистрация на емисия ценни книжа при особени случаи. 

13.1 При обездвижване/дематериализиране на ценни книжа е необходимо емитентът 
да регистрира емисията ценни книжа при ЦД, по реда на т.1. 

3.2 След регистриране на емисията, обездвижването/дематериализирането на 
ценните книжа се извършва чрез инвестиционен посредник, с който дружеството – 
емитент има сключен договор. За обездвижването/дематериализирането на ценните 
книжа, инвестиционният посредник представя в ЦД следните документи:  

13.2.1 Заявление за обездвижване/дематериализиране на ценните книжа, подписано 
от представляващия ИП.  

13.2.2 Заверено копие на договора между емитента и инвестиционния посредник. 

13.2.3 Приемно – предавателен протокол между ИП и ЦД – Образец 15/П02 , който 
съдържа следната информация:  

данни за акционерите по т.1.1.7.1-1.1.7.4;  

вид на ценните книжа; 

номер на копюра; 

копюрен строеж на ценните книжа - брой ценни книжа, номинална стойност за една 
акция и обща номинална стойност;  

поредни номера на ценните книжа;    

Приемно–предавателния протокол се подписва  от представляващия ИП, по съдебна 
регистрация или от изрично упълномощено от него лице; 

13.2.4 Оригинали на ценните книжа; 

13.2.5 Документ за платената такса за обездвижване/дематериализирането на 
ценните книжа; 

13.3 В случай на регистрация на дружество - емитент, когато липсват  персонални 
данни по т.1.1.7.1-1.1.7.4, за притежателите на акции,  акциите не се регистрират по 
индивидуални сметки на титулярите. В този случай общото количество ценни 
книжа, на акционерите с непълни данни се регистрират по отделна “депозитна 
сметка за ценни книжа на акционери с непълни данни”.  Когато за такива акционери 
бъдат представени всички необходими персонални данни, съответните ценни книжа 
се прехвърлят от общата депозитна сметка по индивидуална сметка на титуляра. 

13.4. Конвертиране на акции. 

13.4.1. В случаите, когато има  решение на компетентния орган на дружеството – 
емитент, за конвертиране на един вид акции в друг вид, това обстоятелство се 
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посочва при първоначалната регистрация на емисията конвертируеми акции. 
Действията за превръщане на едните акции в други се предприемат, чрез 
предварително избран от емитента инвестиционен посредник. ИП изпращат до ЦД 
АД съобщенията, от Приложение МТ, по електронен път, за всяко направено 
заявление за превръщане от акционер. 

13.4.2. За всяко превръщане, по предходната точка, се заплаща такса съгласно т.10 
от действащата тарифа за цените на услугите на ЦД АД и номинала на заявените за 
конвертиране акции. 

 

14. Прехвърляне на акции по реда на чл.157а от ЗППЦК, когато лицето, отправило 
търгово предложение / приобретател / е придобило пряко или чрез свързани лица в 
случайте на 149, ал.2, най-малко 95 на сто от гласовете на ОС на публично 
дружество и има право да изкупи и останалите акции, се извършва по следния ред: 

14.1 Инвестиционният посредник, които обслужва търговото предложение, подава в 
ЦД АД писмено уведомление за придобиването на 95 на сто от гласовете на ОС от 
лицето, отправило търговото предложение.  

 
14.1.1 Уведомлението задължително съдържа информация за началото на  
процедурата по изкупуване на останалите акции по реда на чл.157а от ЗППЦК и 
срока предвиден за изкупуване на акциите с право на глас на останалите акционери 
и изисква от ЦД АД Официално удостоверение за структурата на капитала на 
дружеството, в което да са посочени броя акции и броя акционери в дружеството 
след изтичане на срока на първоначалното търгово предложение. ИП прилага към 
уведомлението и следните документи: 

 
14.1.1.1 Документ за платената  такса по т.7 от Тарифата за цените на услугите на 
ЦД АД за издаване на удостоверението.  

 
14.1.1.2 Заверено копие на Одобрението на КФН на Предложението за изкупуване 
на акциите по реда на чл.157а, ал.2  от ЗППЦК. 

 

14.2 Пет работни дни преди изтичане на срока, посочен в уведомлението по т.14.1, 
ИП обслужващ търговото предложение открива в ЦД специална клиентска сметка 
на емитента и заявява от името на Приобретателя прехвърляне на неизкупените 
ценни книжа по нея.  

14.2.1 Заявлението трябва да съдържа следната информация:  

основанието за прехвърляне на ценните книжа;  
датата, на която да се захрани сметката /дата трябва да бъде най-рано два работни 
дни след завеждане на заявлението за откриване на сметка и прехвърляне към  нея 
на останалите акции, в деловодната система на ЦД АД/;  
номера на сметката 
14.2.2 Централен депозитар прехвърля неизкупените ценни книжа по сметката по 
т.14.2  при ИП най-късно два работни дни от завеждане на заявлението.  

 
14.3 ИП, обслужващ търговото предложение, нарежда прехвърлянето на ЦК от 
сметката по т.14.2 към Приобретателя със сделка на съответния пазар, така, че 
сетълмента на това прехвърляне да настъпи в деня на изтичане на срока посочен в 
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Уведомлението по т. 14.1, съобразно графика за изпълнение на нареждания за 
прехвърляне от Приложение 7 към Правилника на Централен депозитар. 

14.4 След приключване на сделката по т. 14.3, лицето отправило търговото 
предложение, може да заяви чрез ИП, обслужващ търговото предложение, 
издаването на следните документи: 

14.4.1 Списък на всички лица, не приели търговото предложение и чиито акции са 
били прехвърлени по реда на т.14.3. Списъкът се издава в срок от три работни дни и 
съдържа трите имена, съответно наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и брой продадени 
акции; 

14.4.2 Списък на всички лица, чиито акции са били прехвърлени във връзка с 
изразено съгласие за приемане на отправеното търгово предложение по реда на чл. 
157а от ЗППЦК. Списъкът се издава в срок от три работни дни и съдържа трите 
имена, съответно наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и брой продадени акции; 

14.4.3 Удостоверение за броя на акциите, които са прехвърлени по сметка на 
търговия предложител по т.14.3.  

14.5 Издаването на Списъците по т. 14.4.1 и 14.4.2  се заплаща поотделно,   
съобразно т.5 от Тарифата на Централен депозитар АД. 

 

15. Централен депозитар може да изисква и други документи и сведения от 
дружеството, когато е необходимо да извършва регистрации или промяна в 
регистъра. 
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Приложение 4(П04) – Процедура за легитимация и 
представителство 
ЛЕГИТИМАЦИЯ 

1. Заявителят посочва какъв тип /юридическо или физическо/ лице е и представя 
документи за това, които се проверяват и сравняват, като копията се архивират при 
РА. РА извършва сравняване на данните и подписите във всички документи, както и 
на съответствие на лицето със снимката в документа за самоличност.    

1.1  Български физически лица - Оригинал  и заверено от лицето копие от български 
документ за самоличност /лична карта или паспорт/.     

1.2 Чуждестранни физически лица - физически лица - Оригиналният чуждестранен 
паспорт за  влизане  в България. Легализираният оригинален превод на страниците 
на  паспорта, който да съдържа информацията, указана по-долу. Този документ е 
предназначен за архив и е необходимо да се остави на гишето.  

-Пълното име;  

-Номер на паспорта;  

-Дата на издаване (ако е дадена в паспорта);  

-Дата на изтичане на паспорта (ако е дадена в паспорта);  

-Националност;  

-Адрес (ако е даден в паспорта).  

Копие от съдържащите  информация страници на паспорта, които са били 
преведени и които съдържат снимката на чуждестранното физическо лице.   

1.3 Български юридически лица /регистрирани в България/: 

Оригиналното удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър или 
нотариално заверено копие /валидност не повече от 3 месеца/. 

Копие от идентификационен код - БУЛСТАТ номер.  

Оригиналният/те български документи за самоличност на лицето/ата, 
представляващи юридическото лице съгласно съдебната регистрация.  

Копие от удостоверението за данъчен номер на дружеството. 

Регистрационният агент трябва да обясни на заявителя, че ЦД АД не поема 
отговорност във всички случаи на неправомерни прехвърляния на ценни книжа.  

1.4 Чуждестранни юридически лица/регистрирани в чужбина/: 

Копие на регистрационния акт на оригиналния език.   

Легализиран превод  (или нотариално заверено легализирано копие на превода) на 
текста на регистрационния акт, който трябва да съдържа изискваната по-долу 
информация :  

-Пълното наименование на юридическото лице;  

-Дата на издаване;  

-Държава на регистрация;  

-Адрес на юридическото лице;  

-Имената на лицата, които могат да представляват юридическото лице;  



 

65 

 

Ако юридическото лице е регистрирано в България, трябва да се представи копие от 
удостоверението за данъчен номер на дружеството.  

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

2. Представителството може да е видно от съдебна регистрация, от нотариално 
заверено пълномощно, от документ за законен представител /родител, попечител, 
настойник/.Представителят/пълномощникът/ представя документи, които да 
доказват  това: 

2.1 Представителство на български юридически лица от представляващите ги по 
съдебна регистрация: 

Представителят трябва да представи цялата лична документация за физическо лице 
според процедури за легитимация. 

Представляващият трябва да бъде лице или едно от лицата, което е вписано в акта 
за регистрация. В случай, че ЮЛ се представлява заедно от две или повече лица, 
представителството се осъществява съвместно.  

Представителството на инвестиционните посредници се осъществява най-малко от 
двете лица, съгласно съдебната регистрация на съответния посредник. 

2.2 Представителство на чуждестранни юридически лица от представляващите ги 
по регистрация:  

Прилага се реда по т. 1.4. и т.2.2. 

2.3 Представителство на български юридически лица чрез пълномощник: 

Изрично нотариално заверено пълномощно от представляващите дружеството. При 
неяснота, неточност в пълномощното, или друго съмнение за ненадлежно 
представляване пълномощното не се приема.  

Името на лицето, подписало пълномощното трябва да съвпада с едно от имената от 
регистрационния акт. В случай, че ЮЛ се представлява заедно от две или повече 
лица, пълномощното следва да се издаде от всички представляващи.  

Представителят трябва да представи пълната лична документация за физическо 
лице по реда на процедурите за легитимация и заверено от него копие от документа 
за самоличност на представляващия/те юридическото лице. 

2.4 Представителство на чуждестранни юридически лица чрез пълномощник: 

Изрично нотариално заверено пълномощно от представляващите дружеството. При 
неяснота, неточност в пълномощното, или друго съмнение за ненадлежно 
представляване пълномощното не се приема. 

в случай, че пълномощното е нотариално заверено в чужбина, трябва да се 
представи официален легализиран  превод.  

името на лицето, подписало пълномощното трябва да съвпада с едно от имената от 
регистрационния акт. В случай, че ЮЛ се представлява заедно от две или повече 
лица, пълномощното следва да се издаде от всички представляващи.  

Представителят трябва да представи пълната лична документация за физическо 
лице по реда на процедурите за легитимация` и заверено от него копие на 
документа за самоличност на представляващия/те юридическото лице. 

2.5  Представителство на български физически лица. 
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Изрично нотариално заверено пълномощно от притежателя на ценните книжа. При 
неяснота, неточност в пълномощното, или друго съмнение за ненадлежно 
представляване пълномощното не се приема. 

Представителят трябва да представи пълната лична документация за физическо 
лице по реда на процедурите за легитимация, както и заверено от него копие от 
документа за самоличност на представлявания -/упълномощителя/. 

2.6 Представителство на чуждестранни физически лица: 

Изрично нотариално заверено пълномощно. При неяснота, неточност в 
пълномощното, или друго съмнение за ненадлежно представляване пълномощното 
не се приема.. 

В случай, че пълномощното е нотариално заверено в чужбина, трябва да се 
представи негов официален легализиран превод.   

Представителят трябва да представи пълната лична документация за физическо 
лице по реда на процедурите за легитимация, както и  заверено от него копие от 
документа за самоличност на представлявания /упълномощителя/ 

2.7 Представителство на малолетни (на възраст под 14 години): 

Оригинал и копие  на разрешителното от районния съд по местожителство на 
родителя/ите за разпореждане с ценните книжа на малолетния според член 73, 
алинея 2 на Семейния кодекс.  

Декларация, удостоверяваща, че прехвърлянето не представлява дарение, отказ от 
права, заем или обезпечаване на чужди задължения чрез залог или поръчителство, 
които по силата на член  73, алинея 3 от Семейния кодекс се считат за нищожни.  

Законният представител /родител или настойник/ трябва да представи пълната 
лична документация за физическо лице по реда на процедурите за легитимация: 

Акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник - 
оригинал и копие; 

2.8 Представителство на непълнолетни лица /на възраст от  14 до 16 години/. 

Оригинал и копие  на разрешителното от районния съд по местожителство на 
родителя/ите за разпореждане с ценните книжа на малолетния според член 73, 
алинея 2 на Семейния кодекс.  

Декларация, подписана от родителите, удостоверяваща, че те са съгласни с 
извършването на прехвърлянето и регистрирането на ценни книжа при посочените 
условия в интерес на непълнолетното лице.  

Удостоверение от общинския съвет по местоживеене, че родителите не са лишени 
от родителски права.  

Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и 
да носят подписа на непълнолетното  лице и на представителите /родител или 
попечител/ с указание "съгласен"; 

Представителят трябва да представи пълната лична документация за физическо 
лице по реда на процедурите за легитимация, както и заверено от него копие от 
документа за самоличност на непълнолетното лице. 

Декларация, удостоверяваща, че прехвърлянето не представлява дарение, отказ от 
права, заем или обезпечаване на чужди задължения чрез залог или поръчителство, 
които по силата на член 73, алинея 3 от Семейния кодекс се считат за нищожни.  
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Акт за раждане, съответно документ за попечителство - оригинал и копие; 

2.9 Представителство на непълнолетни лица (на възраст от 16 до 18 години). 

Прилагат се изискванията на т.2.8, когато лицето не е сключило брак. 

В случай, че непълнолетното лице е сключило брак: 

оригинал и копие от свидетелството за брак.  

документ за самоличност - оригинал и заверено копие; 

декларация от родителите, че не възразяват за  извършването на прехвърлянето и 
регистрирането на ценните книжа при посочените условия. 

Забележка: Когато нормативен акт предвижда допълнителни изисквания за 
легитимация и представителство, те се изпълняват от РА, независимо че не са 
изрично посочени в тези процедури. 
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Приложение 5(П05) – Дейност на регистрационен 
агент 
1. Всички документи, в съответствие с които / въз основа на които РА осъществява 
обслужването на своите клиенти /съответно оригинали или заверени копия/, се 
изискват и съхраняват при РА. РА нарежда в ЦД съответните действия по 
електронен път съгласно установения стандарт за комуникация с ЦД. При 
поискване РА е задължен да предостави в указания от ЦД срок съответните 
документи. 

2. Прехвърляне на ценни книжа. 

2.1 Всички прехвърляния – дарение, наследяване, продажба или др. възмездно 
прехвърляне, на ценни книжа на дружества и на компенсаторни инструменти, 
листвани на пода на БФБ, се регистрират от РА на съответния сегмент на БФБ, а в 
останалите случаи прехвърлянето е с извънборсов трансфер. 

2.2 РА нарежда извършване на  прехвърлянето на ценни книжа въз основа на: 

2.2.1 Нотариално заверен договор за покупко-продажба между страните по 
сделката. Оригинал или нотариално заверен препис от договора остава на 
съхранение при РА;  

2.2.2 Нареждане за прехвърляне на ценните книжа, подписано от прехвърлителя – 
Образец 02/П05. 

2.2.3 Документите по Приложение 4(П04) - Процедура за легитимация и 
представителство, за страните по сделката. 

2.2.4 Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, 
предмет на сделката / депозитарна разписка,  временно удостоверение/. 

2.3 След проверка на документите по т.2.2, при допустимост на сделката РА: 

2.3.1 Регистрира лицата – страни по сделката, като свои клиенти при ЦД и открива 
на същите клиентски сметки /в случай, че същите не са регистрирани като такива/– 
съобщение МТ 599. 

2.3.2 В случай, че ценните книжа на прехвърлителя са по лична сметка, РА нарежда 
прехвърлянето им по клиентска сметка на прехвърлителя – съобщения МТ540 и 
МТ542. 

2.3.3 При наличие на обстоятелствата по т.2.3.1 и т.2.3.2 РА нарежда прехвърлянето 
на ценните книжа – съобщения МТ540 и МТ542. 

3. Дарение  

3.1 Прехвърлянето на ценни книжа от сметката на дарителя по сметка на надарения 
се извършва въз основа на: 

3.1.1 Писмен договор за дарение, с нотариална заверка на подписите. Оригинал или 
нотариално заверен препис от договора остава на съхранение при РА. 

3.1.2 Нареждане за прехвърляне на ценните книжа, предмет на дарението, 
подписано от дарителя – Образец 02/П05. Нареждането се попълва от дарителя и се 
подписва пред длъжностно лице на РА. 

3.1.3 Документите по Приложение 04(П04) - Процедура за легитимация и 
представителство, за страните по дарението. 
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3.1.4 Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, 
предмет на дарението / депозитарна разписка,  временно удостоверение, електронно 
съобщение от ЦД за наличност на ценни книжа/. 

3.1.5 Удостоверение за платен данък, когато такъв е дължим. /Не се изисква в 
случаите по чл.31, ал.2 и чл.44, ал.5 от ЗМДТ./ 

3.2 След проверка на документите по т.3.1 и при допустимост на прехвърлянето, РА 
нарежда прехвърлянето на ценните книжа, предмет на дарението, съгласно реда по 
т.2.3. 

4. Прехвърляне на ценни книжа при наследяване /не вкл. наследяване по 
завещание/завет / 

4.1 Прехвърлянето на ценни книжа от сметката на наследодателя по сметки на 
наследниците се извършва въз основа на: 

4.1.1 Удостоверение за наследници. 

4.1.2 Искане за справка за притежаваните от наследодателя ценни книжа – Образец 
06/П05, подписано от всичките наследници или упълномощени от тях лица. 

4.1.3 Договор за доброволна делба между всички наследници по удостоверение за 
наследници, с нотариална заверка на подписите. Въз основа на справката по т.4.1.2 
в договора трябва да бъдат обхванати всички ценни книжа, предмет на 
наследството, освен онези, които са обект на наследяване по правоприемство по 
завет. Нареждането по т.4.1.4 се подписва само от наследниците, които получават 
дял по договора за доброволна делба. 

4.1.4 Нареждане за прехвърляне на съответните дялове ценни книжа от сметката на 
наследодателя по съответните сметки на наследниците, подписано от всички 
наследници или упълномощени от тях лица Образец 03/П05. 

4.1.5 Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, 
предмет на наследството / депозитарна разписка,  временно удостоверение/. В 
случай, че наследниците не разполагат с такъв документ, се представя декларация 
свободен текст за това обстоятелство. Декларацията се подписва от лицата по 
т.4.1.2. 

4.1.6 Удостоверение за платен данък, когато такъв е дължим. 

4.1.7 В случай, че наследник бъде представляван от упълномощено от него лице, в 
пълномощното трябва изрично да бъдат посочени действията, които 
пълномощникът може да извършва от името на упълномощителя. Пълномощното 
трябва да отговаря на изискванията на чл.36 от Наредба №1 за изискванията към 
дейността на инвестиционните посредници. 

4.2 След проверка на документите по т.4.1 РА: 

4.2.1 Отправя до ЦД заявка за справка за притежаваните от наследодателя ценни 
книжа и за тяхното блокиране – съобщение МТ599. ЦД издава справката на хартиен 
носител и я предоставя на РА, и блокира ценните книжа, предмет на наследството. 

4.2.2 Предоставя на наследниците издадената от ЦД справка. 

4.2.3 В съответствие с договора за доброволна делба между наследниците нарежда 
прехвърлянето на съответните дялове ценни книжа от сметката на наследодателя по 
съответните сметки на наследниците – съобщения МТ540 и МТ542. За 
прехвърлянето по сметка на всеки отделен наследник се изпраща отделно 
съобщение.  
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4.2.3.1 Когато наследодателят не е клиент на РА, при получаване на съобщение 
МТ599 по т.4.2.1, едновременно с блокирането на ценните книжа, предмет на 
наследството, ЦД регистрира наследодателя като клиент на РА, като му присвоява 
служебен клиентски номер. 

4.2.3.2 РА трябва да регистрира наследниците, които получават дял по договора за 
доброволна делба, като свои клиенти и да им открие клиентски сметки. 

4.2.3.3 РА изпраща до ЦД съобщение МТ545 и съобщение МТ542 за прехвърляне на 
съответните дялове от ценните книжа, предмет на наследството, по съответните 
клиентски сметки на наследниците. При получаване на тези съобщения ЦД открива 
клиетски сметки на наследодателя при РА и извършва захранването им служебно от 
съответните сметки на наследодателя, съответно открити в Регистър А или при друг 
Инвестиционен посредник. Служебното откриване на сметки на наследодателя при 
РА и служебното прехвърляне на ценните книжа към тези сметки е за сметка на РА, 
за което ЦД удържа съответните такси. 

4.2.3.4 Инвестиционният посредник, при който е имало сметки с наличности ценни 
книжа, предмет на наследството и които служебно са прехвърлени по реда на 
т.4.2.3.3, получават информация по електронен път, че тези прехвърляния са във 
връзка с извършени действия от РА. 

4.2.4 В случай, че наследник бъде представляван от пълномощник, в пълномощното 
трябва изрично и изчерпателно да бъдат посочени всички действия, които 
пълномощникът може да извършва от името и за сметка на упълномощителя. 
Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на чл.36 от Наредба №1 за 
изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

5. Прехвърляне на ценни книжа при наследяване по завещание / завет. 

5.1 При наследяване по завещание / завет РА изисква да му бъдат представени 
следните документи: 

5.1.1 удостоверение за наследници; 

5.1.2 нотариално заверен препис от саморъчно или нотариално завещание изготвено 
в изискуемата от Закона за наследството форма с всички необходими реквизити; 

5.1.3 Протокол от нотариус за обявяване на завещанието; 

5.1.4 Удостоверение за платен данък наследство, в случай че такъв се дължи; 

5.1.5 Документ за самоличност. 

5.2 Всички документи, освен документите за самоличност, се предоставят в 
оригинал или нотариално заверен препис. 

Документите се подписват и заверяват на всяка страница от наследника заявител, 

лицето приело документите и лице от отдела за вътрешен контрол по реда на 
Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 
Лицето от отдела за вътрешен контрол съставя документ за извършената проверка 
на обстоятелствата по чл. 37 от Наредбата. 

5.3 РА представя в Централен депозитар искане за справка и блокиране на ценните 
книжа - портфейл и нареждане за прехвърляне по образец. Всички документи по 
прехвърлянето се съхраняват при РА. Отношенията между лицата, които заявяват 
прехвърляне на ценните книжа въз основа на завещателно 
разпореждане/правоприемство по завет и РА се уреждат с договор 
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5.4 В случаите на оспорване на наследяването, на причинени имуществени или 
неимуществени вреди на Централен депозитар, засягане на доброто име на 
Централен депозитар и всякакви други претенции свързани с наследяването РА и 
наследниците/ заветниците носят отговорност пред Централен депозитар за своите 
действия. В тези случаи по решение на Съвета на директорите ЦД може да изисква 
обезпечения и обезщетения, а също и да се приложат мерките по чл. 17 от 
Правилника на ЦД, в това число да се прекрати договора за членство и договорът за 
РА. 

5.5 РА получава от ЦД информация за портфейла на наследодателя – Образец  
06а/П05 и уведомява наследника, който го е заявил, само до размера на частта която 
следва да получи от притежаваните от наследодателя ценни книжа така, както е 
определена в завещанието/завета. РА не предоставя информация на наследника за 
цялостната наличност по сметките на наследодателя. 

5.6 В съответствие със завещанието/завета РА нарежда прехвърлянето на 
съответните дялове ценни книжа от сметката на наследодателя по съответните 
сметки на наследниците – съобщения МТ540 и МТ542. За прехвърлянето по сметка 
на всеки отделен наследник се изпраща отделно съобщение Въз основа на Образец  
03а/П05. 

5.7 След получаване на нареждане ЦД прехвърля заявените ценни книжа, 
индивидуализирани по вид, брой, ISIN код. В случай, че наличността по сметка на 
наследодателя е по-малка от заявената ЦД прехвърля само наличните в регистъра на 
ЦД ценни книжа. 

5.8 Всички прехвърляния при наследяване по завещание/завет на акции на 
публични дружества, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове се 
регистрират от РА на съответния сегмент на БФБ. 

5.9 РА извършва дейността си по прехвърляния по наследяване в съответствие с 
всички действащи норми и изисквания, като прилага необходимата професионална 
грижа и добросъвестна практика. 

5.10 В случаите на прехвърляне на ценни книжа при наследяване по завещание и 
правоприемство по завет субсидиарно се прилагат общите правила на т. 4.  

6. Промяна на персонални данни. 

6.1 Инвеститорите в безналични ценни книжа, регистрирани при ЦД, могат да 
отправят искане за промяна на личните си данни, отразени в регистрите на ЦД, чрез 
РА, като представят следните документи: 

6.1.1 Искане за промяна на лични данни – Образец 04/П05. В случай, че 
документите се подават от упълномощено лице, се предоставя пълномощно, в което 
изрично са описани действията, които пълномощникът може да извърши от името 
на упълномощителя, както и документи за самоличност на пълномощника. 
Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на чл.36 от Наредба №1 за 
изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

6.1.4 Документите по Приложение 04(П04) - Процедура за легитимация и 
представителство. 

6.1.3 Всички оригинални документи, удостоверяващи собствеността върху 
безналични ценни книжа /депозитарни разписки/. 



 

72 

 

6.1.4 При промяна на данните за ЕГН се представя удостоверение, издадено от 
служба ЕСГРАОН или служба “Гражданско състояние” към съответната община, за 
имената и ЕГН на лицето. 

6.1.5 Съдебно решение или друг акт за промяна на името /акт за граждански брак/ 
когато промяната на личните данни е реализирана чрез подобни актове. 

6.2 Въз основа на представените документи РА извършва следните действия: 

6.2.1 Регистрира като свой клиент лицето по т.6.1, като изпраща до ЦД съобщение 
МТ599, в което фигурират данните за лицето, с които то е регистрирано при ЦД 
/сгрешените данни за лицето/. 

6.2.2 След изпращането на съобщението по т.6.2.1 РА изпраща отново до ЦД  
съобщение МТ599, в което фигурира идентификационният номер на съобщението 
по т.6.2.1, верните данни за лицето, подидентификатор за корекция /”DUPL”/ и 
съответния код за промяна в данните. За всяка отделна промяна се изпраща отделно 
съобщение. 

Кодове за промяна на личните данни: 

101 – Промяна на ИМЕНА И АДРЕС; 

001 – Промяна на АДРЕС; 

100 – Промяна на ИМЕНА; 

010 – Промяна на ЕГН или БУЛСТАТ; 

011 – Промяна на ЕГН и АДРЕС или на БУЛСТАТ и АДРЕС. 

6.2.3 След успешно регистриране на данните от съобщението по т.6.2.2 ЦД изпраща 
електронно съобщение до инвестиционните посредници, на които лицето е клиент, 
и отпечатва депозитарни разписки за притежаваните от лицето ценни книжа по 
лични сметки. Депозитарните разписки се предават на РА за предоставяне на 
лицето. 

6.2.4 Не се извършва промяна на лични данни чрез РА на клиенти, притежаващи 
компенсаторни инструменти. Корекцията на данни, на такива клиенти се извършва 
по ред, определен в ЗСКИ и  Наредбата за дейността на ЦД по регистриране на 
издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти 
– Глава ІV. 

6.2.4.1 В случай, че едно и също лице притежава компенсаторни инструменти и 
други видове ценни книжа, промяната на данните в регистрите на ЦД чрез РА се 
извършва само по отношение на другите видове ценни книжа.  

7. Издаването на дубликат на ДР.  

7.1 Издаването на дубликат на депозитарна разписка се извършва въз основа на 
следните документи: 

7.1.1 Искане за издаване на дубликат на депозитарна разписка – Образец 07/П05. 

7.1.2 Документи за самоличност по Приложение 04(П04) - Процедура за 
легитимация и представителство.  

7.1.3 Депозирането на документите за издаване на дубликат при РА се извършва 
лично от собствениците на ценните книжа, не се допуска това действие да се 
осъществява чрез пълномощник, с цел защита сигурността и интересите на 
инвеститорите. 



 

73 

 

7.2 Въз основа на документите по т.7.1 РА изпраща до ЦД съобщение МТ599, с 
което се заявява издаването на дубликат на депозитарна разписка за притежаваните 
от титуляра ценни книжа по собствена сметка от съответната емисия. 

7.3 ЦД изпраща електронно съобщение до РА за резултата от обработката на 
съобщението по т.7.2, и в случай, че данните от съобщението съответстват на 
данните в регистрите на ЦД, отпечатва дубликат на депозитарната разписка.  

7.3.1 Депозитарната разписка се предава срещу подпис на упълномощен служител 
на РА. 

8. Издаване на справки за портфейл 

8.1 Издаването на справка за портфейл се извършва въз основа на следните 
документи: 

8.1.1 Искане за справка за състояние на портфейл – Образец 05/П05. 

8.1.2 Документи за самоличност по Приложение 04(П04) - Процедура за 
легитимация и представителство. 

8.2 Въз основа на документите по т.8.1 РА изпраща до ЦД съобщение МТ599 със 
заявка за издаване на съответния тип портфейл 

8.2.1 Кодове за издаване типове справки за наличности по сметки на клиенти: 

72-Справка за наличности по сметки; 

73-Разширена справка за наличности по сметки - включва и    номерата на 
посредниците, при които се намират сметките/ ;   

74 - Разширена справка за наличности по сметки по Приложение 12 към 
Правилника на ЦД АД  - включва номерата на посредниците, при които се намират 
сметките и съответния брой ФИ; 

75-Справка за портфейл на кандидати за професионални инвеститори; 

81-Искане за справка и блокиране във връзка с процедура по наследяване; 

85-Искане за справка и блокиране във връзка с процедура по наследяване по 
завещание/завет 

8.2.2 За получаването на разширена справка за портфейл, съдържаща и данни за 
инвестиционните посредници, при които има наличности по клиентски сметки на 
титуляра, се изисква титулярът да упълномощи, чрез нотариално заверено 
пълномощно с нотариална заверка на подписа, конкретен служител на РА, да 
получи разширената справка за портфейл от ЦД.  
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Приложение 6(П06) - Процедури за нареждане за 
прехвърляне на ценни книжа от собствена към клиентска 
сметка при посредник 
1. Клиентски сметки на инвеститори в безналични ценни книжа се откриват при 
избрани от собствениците на ценни книжа  ИП и РА, с които имат сключен договор 
по реда на Наредба №1 на КФН за изискванията към дейността на ИП. 

2. Прехвърлянето на ценни книжа от собствена по клиентска сметка се извършва 
чрез ИП / РА по т.1, въз основа на следните документи: 

2.1 Сключен договор по т.1; 

2.2 Поръчка за извършване на сделка, ако това не е уредено в договора по т.2.1; 

2.3 Документ за легитимация или представителство, съгласно Приложение 04/П04 
за легитимация и представителство;  

2.4 Нареждане за прехвърляне на ценни книжа - бланка  Образец 01/П06: 

2.4.1 Бланките са номерирани с уникални номера и се предоставят възмездно от ЦД. 
Изготвят се на двупластова химизирана хартия, с различен цветови фон. 

2.4.2 Бланките се получават от упълномощени от ИП лица, по заявени количества. 
За получените бланки се изготвя приемателно-предавателен протокол, в който са 
описани номерата на получените бланки.  

2.4.3 Инвестиционният посредник задължително уведомява Централен Депозитар 
АД  за получените бланки от конкретните служители и упълномощени лица, по 
електронен път, като изпраща до ЦД по установените средства за комуникация 
текстови файл с фиксирана дължина на полетата: 

файл SLUV.TXT със следния формат : 

INW_ID  - номер на посредника- позиция от 1 до 10 вкл.  

CLIENT_ID - клиентски номер на служителя или упълн.лице. – позиция от 12 
до 22 вкл. 

BEG_NUM - начален номер на нареждането – позиция от 24 до 34 вкл. 

END_NUM - краен номер на нареждането – позиция от 36 до 46 вкл. 

VALID - валидност - Y - валидни, N - невалидни.- позиция 48 

Името на файла следва да съдържа номера на посредника и поредния номер на 
самия файл, например: SLUV1_22777.ТХТ, като “22777” е номер на ИП. 

2.4.4 ЦД проверява в съобщение МТ542 за прехвърляне на ценни книжа  дали 
номерът на бланката по т.2.4.1 фигурира в протокола по т.2.4.2 за получените от ИП 
бланки, и във файла с уведомлението по т.2.4.3. В случай, че не фигурира – 
нареждането за прехвърляне на ценните книжа не се изпълнява, като ЦД връща 
електронно съобщение за причината за отказа.  

2.4.5 Попълването на бланката по т.2.4.1 се изисква при прехвърляне на ценни 
книжа от сметки на физически лица и при прехвърляне на компенсаторни 
инструменти от юридически лица. 

2.4.6 Попълване на бланките: 
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2.4.6.1 Всички полета на бланката се попълват задължително, като полето 
“представляван от:” се попълва само в случай, че титулярът по сметката за ценни 
книжа се представлява от пълномощник. 

2.4.6.2 Бланките се подписват задължително лично от наредителя и от служителя на 
ИП/РА, съответно лице по чл.21 от Наредба №1 на КФН за изискванията към 
дейността на ИП.   

2.4.7Двата екземпляра на попълнената бланка се подпечатват с печата на ИП/РА, 
вторият екземпляр се предава на клиента, а първият  екземпляр остава за 
съхранение при ИП/РА. 

2.4.8 ИП/РА уведомяват ЦД за номерата на невалидните бланки по реда на т.2.4.3 и 
съхраняват същите при тях. 

2.4.9 При промяна на служителя, на когото са зачислени бланките по т.2.4.1, ИП/РА 
уведомява ЦД за промяната, както следва: 

2.4.9.1 Изпраща съобщение по реда на т.2.4.3, в което се посочват номерата на 
бланките, които се отчисляват от служителя, на когото са били зачислени. 

2.4.9.2 След изпращане на съобщението по т. 2.4.9.1 изпращат ново съобщение, с 
което ЦД се уведомява за новия служител, на когото се зачисляват бланките по 
т.2.4.9.1. 

2.4.10 Не се допуска прехвърляне на бланки от един ИП/РА към друг ИП/РА. 

2.5 Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа – 
депозитарна разписка, временно удостоверение. 

2.5.1 ИП/РА задължително съхраняват документите по т.2.5 за всяка сделка по 
всички прехвърляния /трансфери/ от регистър А към регистър Б, осъществявани 
чрез него.  

2.6 В случай, че титулярът по сметките за ценни книжа се представлява от 
пълномощник, ИП/РА задължително изисква и остава за съхранение при себе си 
декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа и 
оригинално пълномощно, съответно нотариално заверен препис от него, ако 
пълномощното е с многократно действие, и упълномощителят е лице, което подава 
само дребни нерегулярни поръчки, ИП задължа копие от него, заверено от 
пълномощника, и от лице от отдела за вътрешен контрол. Пълномощното следва да 
отговаря на изискванията на чл.13, ал.1 от Наредба №1 за изискванията към 
дейността на инвестиционните посредници.   

3. Нарежданията за прехвърляне на ценни книжа се приемат и обслужват 
единствено от упълномощени от ИП/РА лица. 

3.1 Лицата по т.3 се декларират пред ЦД с изрична писмена декларация и с 
електронно съобщение МТ599. В електронното съобщение, след присвоения 
клиентски номер на служителя се попълва ‘S’, а за упълномощените от ИП/РА лица 
- ‘P’.  

4. Пълномощниците на титулярите по сметки за ценни книжа, които нареждат 
прехвърляния от тяхно име, също трябва да бъдат регистрирани като клиенти на 
ИП/РА по реда за регистриране на клиенти. 

5. При захранване на клиентска сметка е задължително да се наредят за прехвърляне 
всичките налични по собствената сметка ценни книжа от съответната емисия. 
Всички нареждания за прехвърляне и сделки се изпълняват след това, с изключение 
на случаите предвидени в този Правилник и процедурите към него. 



 

76 

 

6.  За Прехвърлянето на  финансови инструменти от клиентска към собствена 
сметка няма ограничение в броя на прехвърляните инструмети – нареждането може 
да е за цялата наличност или частично, в съответствие с желанието на клиента и/или 
условията на Наредба №38 

 

7. Обработка на съобщенията: 

 7.1 Съобщение МТ 599 за регистрация на клиент и откриване на сметка – 
извършва се веднага след постъпване в системата на ЦД и проверката за 
синтактична достоверност. След приключване на обработката ЦД изпраща отговор 
на ИП/РА за резултата, съдържащ потвърждение, че заявката е изпълнена или 
отхвърлена и причината за отказа.  Информацията за потвърждаване/отхвърляне на 
заявката се включва и във файла, съдържащ информация за обработените заявки на 
ИП/РА, генериран автоматично от системата на ЦД след всяка сесия на обработка. 

7.2 Съобщения МТ540 и МТ542 със заявка за прехвърляне на ценни книжа – 
извършва се както следва: 

7.2.1 С постъпването на съобщенията в системата на ЦД се извършва синтактичен 
анализ, след което се връща отговор с резултати – дали съобщението е прието или е 
отхвърлено и по какви причини. 

7.2.2 Извършва се процес на сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите 
(matching) на двете съобщения. 

7.2.3 Изпълнение на нареждането за прехвърляне на ценни книжа от собствената 
към клиентската сметка и от клиентската към собствената сметка. 

 7.3 Всички етапи  се преминават при първата обработка от графика на ЦД за 
обработка на данните, след постъпване на съобщенията в системата на ЦД. В 
случай, че има несъответствие на данни от съобщенията с данните, регистрирани в 
системата на ЦД, прехвърлянето се отказва. Наредителите на прехвърлянето 
получават информация за причините за отказа. 

7.4 ЦД уведомява ИП/РА за приключването на трансфера в първия информационен 
файл след обработката, в която трансферът е приключил. 

8. При прехвърляне на финансови инструменти от собствена към клиентска сметка, 
преди предприемане на действията по т.т. 1-5, ИП е длъжен да направи проверка за 
наличностите по собствената сметка на титуляра /сметка в регистър А на ЦД/ със 
съобщение МТ522. 
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Приложение 7(П07) – Обработка на данните от 
инвестиционните посредници за прехвърляне на 
ценни книжа 
РЕГИСТРИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА 

1. Регистър “А” 

1.1 В Регистър А, по лични сметки на титулярите, се регистрират безналични ценни 
книжа и компенсаторни инструменти, придобити в процеса на масова приватизация; 
чрез първично емитиране; или по друг начин. След откриване на сметката за ценни 
книжа същата се заверява със съответния брой ценни книжа.  

1.2 Сметките в Регистър А се водят по титуляри и емисии. 

2. Регистър Б 

2.1 В Регистър Б се регистрират сметките за ценни книжа на инвестиционните 
посредници – членове на ЦД, и на техните клиенти. 

2.2 Сметките в Регистър Б на клиентите на ИП се водят по титуляри, емисии и 
инвестиционни посредници, сметките на ИП се водят по титуляри и емисии. 

3. На всички титуляри, включително ИП, при първоначална регистрация в 
регистрите на ЦД, се присвоява уникален клиентски номер, след което се откриват 
сметки за ценни книжа в съответния регистър. При всички последващи 
прехвърляния на ценни книжа, включително от Регистър А в Регистър Б и при 
служебно прехвърляне на ценни книжа от Регистър Б в Регистър А, уникалните 
клиентски номера се запазват.  

4. Регистър на емитентите – в него се регистрират всички юридически лица, чиито 
ценни книжа /акции, облигации/ са регистрирани при Централен депозитар. 
Регистрираните ценни книжа се водят по ISIN код или пет буквен мнемо код.  

4.1 Регистрирането на емитентите и техните ценни книжа се извършва по реда на 
Приложение №2 / Процедура 02 към правилника на ЦД. 

5. Регистър на клиентите -  в него се регистрират всички физически и юридически, 
български или чуждестранни  лица, съответно в качеството им на емитенти, 
инвеститори в безналични ценни книжа; членовете на ЦД. 

5.1 Емитентите се регистрират по реда на Приложение 2/ Процедура 02 към 
Правилника на ЦД. 

5.2 Членовете на ЦД се регистрират след утвърждаването им за членове на ЦД от 
Съвета на директорите, въз основа на представените документи за членство. 

5.3 Клиентите на ИП/РА се регистрират по реда на т.6.1 от Приложение 6/ 
Процедура 06 към Правилника на ЦД. 

6. Регистър на сметките за ценни книжа – в него се водят по номера всички открити 
сметки за ценни книжа. Те са дванадесетцифрени и по видове са както следва: 

6.1 Собствени  сметки на физически лица – това са сметките за ценни книжа на 
титуляри физически лица от Регистър А.  Номерата на тези сметки започват с 1. 

6.2 Клиентски на физически лица – това са сметките на титуляри физически лица, 
клиенти на членовете на ЦД. Номерата на тези сметки започват с “2”.;  

6.2.1 Клиентски сметки на физически лица за маржин покупки – започват с „21”; 
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6.2.2 Клиентски сметки на физически лица за къси продажби – започват с „22”.                                

6.3 Собствени сметки на юридически лица - това са сметките за ценни книжа на 
титуляри - юридически лица от Регистър А.  Номерата на тези сметки започват с 
“3”. Собствените сметки на членовете на ЦД също започват с „3”, но се видят в 
регистър Б. Собствените сметки за къси продажби на членовете на Централен 
депозитар АД започват с „32”. 

6.4 Клиентски сметки на юридически лица - това са сметките на титуляри 
юридически лица, клиенти на членове на ЦД. Номерата на тези сметки започват с 
“4”.   

6.4.1 Клиентски сметки на юридически лица за маржин покупки – започват с „41”; 

 6.4.2 Клиентски сметки на юридически лица за къси продажби – започват с „42”; 

 

6.5 Емисионни депозитни сметки – това са сметки на емитентите, в които се 
регистрират новите емисии и от които съответните количества ценни книжа се 
прехвърлят по сметки на акционери/облигационери. Номерата на тези сметки 
започват с “5”.   

6.6 Емисионни депозитни сметки под чуждо управление - това са сметки на 
емитенти, в които се регистрират нови емисии при първично публично предлагане, 
когато то се реализира чрез член на ЦД. Номерата на тези сметки започват със “6”.    

6.7 Транзитни сметки на  ИП – това са сметки за ценни книжа, собственост на 
членове на ЦД. Това са “технологични” сметки, използвани с цел оптимизиране на 
транзакциите при сетълмента на ценни книжа, когато при една сделка с ценни 
книжа са включени множество клиенти на ИП. Техните номера започват с “8”. 

6.8 Всяка сметка за ценни книжа се идентифицира със своя уникален номер.  

7. Регистър на  прехвърлянията – в него се регистрират всички прехвърляния на 
ценни книжа, за всяко от които се присвоява пореден номер на прехвърлянето 
(транзакция). При това прехвърляне се регистрират данни за номера на сметката, 
която се дебитите, номера на сметката, която се кредитира, ISIN/мнемо кода на 
емисията, количеството ценни книжа /брой/, наличностите по сметките, след 
извършване на транзакцията;  датата на трансакцията. 

7.1 Прехвърляния  могат да се заявят от: 

7.1.1 Членове на ЦД чрез системата за работа с ЦД. 

7.1.2 АП или Министерство, продали собствени акции по касова сделка . 

7.1.3 Министерство - за възстановяване на собственост по реституционни 
претенции.  

7.1.4 Член на ЦД – при първично публично предлагане или при поемане на емисия 
ценни книжа. 

7.1.5 Дружеството емитент - при промяна  на капитала. 

7.1.6 Държавен орган – страна по сделка, плащането по която се извършва с 
компенсаторни инструменти, съгласно ЗСКИ. 

8. Прехвърляне на ценни книжа: 

8.1 от сметки в Регистър А по сметки в Регистър Б – извършва се по реда на 
Приложение 6/Процедура 06 към Правилника на ЦД. 
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8.2 между сметки в Регистър Б – извършва се по реда на Приложение 7/Процедура 
07 към Правилника на ЦД. 

8.3 от сметки в Регистър Б по сметки в Регистър А – извършва се при нареждане на 
клиента и/или в съответствие с Наредба № 38, по реда на Приложение 6 към 
Правилника на ЦД. 

8.4 Специфични случаи на прехвърляне: за всеки конкретен случай ЦД указва 
начина на прехвърляне на ценните книжа. 

 

СЕТЪЛМЕНТ 

9. Инструкциите за извършване на прехвърляния на ценни книжа, обменяни между 
ЦД АД и неговите членове, се осъществяват чрез използването на съобщения, 
изградени на базата на ISO15022.  

10. Описание на термините по смисъла на Правилника на ЦД и на приложенията 
към него. 

10.1 ценни книжа – всички видове безналични ценни книжа, посочени в чл.2 от 
ЗППЦК и компенсаторни инструменти, регистрирани при ЦД.  

10.2 трансфер – съвкупност от съобщения по т.9 за прехвърляне на дадено 
количество ценни книжа от определена емисия от сметка на прехвърлителя по 
сметка на приобретателя. 

10.3 блок – съвкупност от полета в съобщение по т.9, съдържащи специфична част 
от данните, необходими за прехвърлянето на ценните книжа. 

10.4 поле – съставна част от съобщението по т.9, в което се вписват точно 
определени реквизити.  

10.5 етикет – последователен запис от две цифри и латинска буква /малка или 
главна, наричана “опция”/, с който се идентифицира вида на информацията в полето 
по т.10.4, съгласно ISO15022. 

10.6 идентификатор и подидентификатор – последователен запис от главни 
латински букви, изписвани след етикета, които определят вида на данните в полето. 
Съгласно стандартите разделител на етикета и идентификатора  е символът " : ", а 
на подидентификатора и идентификатора - " / " или " // ".  

10.7 сетълмент – това е моментът на окончателно уреждане на задълженията между 
страните по сделката. При сделките, свързани с разплащане през системата на ЦД, 
това е моментът на прехвърляне на платежните средства от сметката на купувача по 
сметката на продавача и прехвърляне на  ценните книжа от сметката на продавача 
по сметката на купувача. При сделки не свързани с разплащане чрез системата на 
ЦД това е  моментът на прехвърляне на  ценните книжа от сметката на продавача по 
сметката на купувача.. 

10.7.1. При сделки, плащането по които се извършва чрез системата на ЦД, 
моментът на блокиране на ценните книжа по реда на т.16.2 от Приложение 23 към 
Правилника на ЦД е моментът по смисъла на чл. 109а, ал. 3 на ЗППЦК и чл. 78е, ал. 
1 от ЗПУПС, след който, приетото от системата на ЦД нареждане за регистриране 
на прехвърляне не може да бъде оттеглено от участник в системата или от трето 
лице и изпълнението на нареждането не може да бъде осуетено по друг начин 

10.7.2. При сделки FOP моментът на стартиране на обработката за прехвърляне на 
собствеността на ценните книжа е моментът по смисъла на чл. 109а, ал. 3 на ЗППЦК 
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и чл. 78е, ал. 1 от ЗПУПС, след който приетото от системата на ЦД нареждане за 
регистриране на прехвърляне не може да бъде оттеглено от участник в системата 
или от трето лице и изпълнението на нареждането не може да бъде осуетено по друг 
начин 

10.8 Matching – процес за сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите 
при насрещни съобщения. Само при установяване на еднаквост се пристъпва към 
последващата обработка на съобщенията. 

 

 

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА  

11. Инвестиционните посредници могат да нареждат операции само в случаите, 
когато страна или страни по тези операции са техни клиенти.  

11.1  Регистрация на клиент и откриване на клиентска сметка при ИП – извършва се 
чрез изпращане на съобщение МТ599, с попълнени реквизити с индивидуалните 
данни на клиента, емисията ценни книжа, и вида на сметката по т.6. В съобщението 
могат да бъдат посочени повече от една емисии. 

11.1.1 При регистриране на чуждестранни физически лица, в случай че нямат 
присвоен ЛНЧ се  формира служебен  ЕГН по следния начин. Последователно се 
изписват четирите цифри на годината на раждане, двете цифри за месеца на 
раждане, двете цифри за датата на раждане, след което се изписват последователно 
две нули – ГГГГММДД00. Последните две цифри от записа означават пореден 
номер на регистрирано чуждестранно лице с една и съща дата на раждане, като за 
първо регистрирано лице този номер е “00”. В случай, че подаденият запис в полето 
за ЕГН съвпада със записа на вече регистрирано при ЦД чуждестранно лице, се 
изпраща ново съобщение, в което записът за ЕГН завършва със следващ пореден 
номер.  

11.1.2 Обработката на съобщенията по т.11.1 започва веднага, след постъпването им 
в системата на ЦД, с изключение на съобщенията за корекции. След приключване 
на обработката /включително и на съобщенията за корекция/ системата генерира и 
изпраща отговор – съобщение МТ597, с което се потвърждава регистрацията или се 
съобщават причините за отказ за регистрация.  

11.1.3 За корекции на данни в съобщенията по т.11.1 се изпраща съобщение МТ599, 
със същия номер на първоначално изпратеното съобщение, в което отново се 
попълват всички реквизити, независимо дали в първото съобщение съответните 
данни са били точни или сгрешени. За идентифициране на съобщението като 
съобщение за корекция, в поле “23G”, след идентификатора “NEWM” се добавя  
“//DUPL”. Съобщението за корекция се обработва при първата последваща 
обработка от стандартния график за обработване на данните от системата на ЦД. 

11.2 Прехвърляне на ценни книжа без промяна на собствеността. 

11.2.1 Прехвърляне на ценни книжа от собствена по клиентска сметка – извършва се 
по реда на Приложение 6 / Процедура 06/П06 . 

11.2.2 Прехвърляне на ценни книжа от клиентска сметка при един ИП по клиентска 
сметка при друг ИП. Извършва се със съобщения МТ542 – изпращано от ИП 
прехвърлител,  и МТ540 – изпращано от ИП приемател.  С един трансфер може да 
бъде наредено прехвърляне на ценни книжа, изцяло или частично,  само от една 
емисия.  
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11.2.3 При промяна на персонални данни на титуляра относно ЕГН/ номер 
БУЛСТАТ, ЦД открива служебно нова сметка/и на титуляра с променените данни за 
ЕГН/ номер БУЛСТАТ и прехвърля служебно цялото количество ценни книжа от 
старите по съответните нови сметки. Този ред не се прилага при КИ, в този случай 
се прилага ред определен от Централния регистър на компенсаторни инструменти. 

11.2.4 Прехвърляне на финансови инструменти между нормална клиентска сметка 
на даден клиент и негова сметка за маржин покупки или сметка за къси продажби 
при същия посредник се извършва със съобщения МТ542 и МТ540, изпращани от 
ИП. В съобщението задължително се посочва номера на сметката за маржин 
покупки или къси продажби, от която, респективно по която, трябва да бъдат 
заверени книжата. 

11.3 Прехвърляне на ценни книжа с промяна на собствеността.  

11.3.1 При борсови сделки – извършва се в деня на сетълмент при наличие на: 

а / получени данни от БФБ за параметрите на сделката, в деня Т+0 – 16.00 часа, 
като „Т” е денят на сключване на сделката;   

и  

b) коректно попълнени данни в съобщенията от съответните ИП.  

За сделки с DVP – ИП на продавача изпраща съобщение МТ543, ИП на купувача 
изпраща съобщение МТ541. В случай на синтактични грешки системата на ЦД 
отхвърля съобщението и съответният ИП трябва да изпрати ново съобщение. В 
случай на логически грешки ИП изпраща съобщение, съответно  МТ543 или МТ541, 
попълнени по реда на т.11.1.3   

За сделки FOP ИП на продавача изпраща съобщение МТ542, а ИП на купувача – 
МТ540. В случай, че за дадена сделка бъдат изпратени съответно съобщения МТ543 
и МТ541, в които фигурира една и съща парична сметка за задължаване и за 
заверяване, системата на ЦД не генерира заявка за разплащане, а само за 
прехвърляне на ценните книжа. 

11.3.2 При извънборсови сделки, съответно с DVP или FOP, се използват 
съобщенията по т.11.3.1, като в поле 94В, идентификатор “TRAD”, се попълва 
подидентификатор “CDAD/OTCО”. 

11.3.3 Прехвърлянията на ценни книжа с промяна на собствеността, осъществявани 
чрез регистрационен агент, се извършват съгласно Приложение 05/П05.  

11.3.4 Съобщения, за коригиране на грешни данни или записи в съобщенията по т.т. 
11.3.1- 11.3.3 се приемат от системата на ЦД най-късно до 17,00 часа на деня Т+1.  

11.3.5 Корекция на данни от типа смяна на клиент се допуска до момента на 
блокиране съгласно т.16.2 от Приложение 23. 

11.3.6 Корекция на данни по вече приключила транзакция, се извършват след 
депозиране на писмено заявление свободен текст от заинтересованите страни, 
съдържащо подробни обяснения за причината, довела до подаването на грешни 
данни и придружено от   надлежно заверени копия на документите, съпътстващи 
сделката. Към обработка на заявлението се пристъпва само в случаите, когато 
искането е в съответствие с чл.46 от Наредба № 8 на КФН. Корекцията се извършва 
с генериране на служебна транзакция. В случай, че не е възможно или 
целесъобразно да се извърши корекцията, се изготвя писмен отказ до 
заявителят/заявителите с мотивите за отказ. 
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11.3.7 За всички сделки, сключени на пода на БФБ, и за извънборсовите сделки с 
DVP, сетълмент цикъла приключва в деня “Т+2”. За извънборсовите сделки FOP, 
сетълмент цикъла приключва деня “Т+0”. 

11.4 Попечителски сделки – сделки, при които сметките за ценни книжа, предмет на 
сделката, се намират при ИП, различни от ИП/брокери, чрез които се сключва 
сделката на пода на борсата. 

За осъществяване на сделка при подобни случаи, брокерът-продавач на попечителя 
изпраща съобщение за свободна доставка на ценни книжа -  МТ542, а брокерът 
купувач на попечителя – МТ540. В тези съобщения се посочват клиентските номера 
на клиентите при попечителите. Попечителят на продавача изпраща съобщение 
МТ543, а попечителят на купувача – МТ541. 

12. Типове съобщения за обмен на данни между ЦД и членовете. 

12.1 Нареждания - това са съобщенията за прехвърляне на ценни книжа от една 
сметка в друга, това са съобщенията  МТ540, МТ541, МТ542 и МТ543 във всичките 
им разновидности. 

12.2 Съобщения за отговор – излъчват се от ЦД в отговор на съобщенията по т.12.1. 
с информация дали съответното  нареждане е прието или  отхвърлено и за 
причината за отхвърлянето. Съобщенията са съответно МТ544 в отговор на МТ540; 
МТ545 в отговор на МТ541; МТ546 в отговор на МТ542, МТ547 в отговор на 
МТ543. Тези съобщения се генерират от системата на Централен Депозитар веднага 
след получаването и проверката за физическа валидност на нарежданията от 
посредниците. Приемането на съобщенията по т.12.1 от системата на ЦД не 
означава, че то ще бъде изпълнено. За изпълнението се извършват други контроли. 

12.3 Съобщения за състояние на нарежданията по т.12.1.   

МТ548 – изпраща се от ЦД в деня на сетълмент с информация дали прехвърлянето е 
извършено или не и за причините.  

МТ549 – това е запитване от член на ЦД дали дадено нареждане за прехвърляне е 
изпълнено. 

МТ536 – отговор на МТ549 за потвърждаване на прехвърляне на ценни книжа. 

МТ537 – отговор на МТ549 в случай на неизпълнено прехвърляне, в което се 
посочват и причините. 
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 Приложение 9(П09) – Изпълнение на заявки от 
ИП/РА за отпечатване на депозитарни разписки 
(ДР) 
1. Всички ДР се отпечатват в ЦД и се издават само за общото салдо по конкретна 
сметка за ценни книжа. 

2. Заявки за отпечатване на ДР имат право да подават : 

2.1 Регистрационни агенти – за собствени сметки на физически и юридически лица, 
съгласно Процедура 5/05. 

2.2 Инвестиционни посредници  - за своите собствени и за клиентски сметки. 
Подадените заявки за ДР за ценни книжа, които са предмет на сделка, по която 
сетълментът не е приключил, се отхвърлят от системата.  

2.3 Посредниците и регистрационните агенти задължително събират и съхраняват 
старите ДР. За изгубени стари ДР титулярите попълват писмена декларация 
свободен текст, която се съхранява при ИП/РА. 

3. ДР се отпечатват от ЦД автоматично, въз основа на получено съобщение МТ599. 
ЦД връща съобщение МТ597 с информация дали съобщението е прието за 
обработка от системата на ЦД. 

3.1 Получените съобщения за отпечатване на ДР се обработват съгласно графика на 
ЦД с последната за деня обработка. След приключване на обработката системата на 
ЦД изпраща информационен файл към съответните ИП/РА с данни за изпълнените 
и неизпълнените заявки и причините за неизпълнение.  

3.2 Отпечатаните след обработката по т.3.1 ДР се предоставят на следващия работен 
ден в ЦД срещу подпис след 14,00 часа 
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Приложение 10(П10) – Процедури при раздаване 
на депозитарни разписки 
1. Депозитарни разписки се предоставят на емитента или на упълномощено от него 
лице в следните случаи срещу подпис:  

при регистрация на нова емисия 

при промяна на капитала - увеличение или намаление /когато има обезсилване на 
акции/ 

при апорт на ценни книжа  

в случаите на преобразуване на дружество -  вливане, сливане, отделяне, разделяне 

2. В случаите на регистрация на прехвърляния от сметка на държавата: 

при касова сделка ДР се предоставят на собственика на акциите срещу подпис. 

при регистрация на преф. акции по чл.22 от ЗППДОП, ДР се предоставят на 
представляващия дружеството или на лице, което е упълномощено от акционерите 
срещу подпис. 

при регистрация на акции по чл. 18 от ЗППДОП, ДР се предоставят на емитента или 
на упълномощено от него лице срещу подпис. 

3. Акционери, придобили акции на централизирани публични търгове получават ДР 
чрез клоновете на банки сключили договор с депозитара за раздаването им. 

4. Акционери, участвали на централизирани публични търгове чрез инвестиционен 
посредник уреждат отношенията си с ИП, т.е получават разписките си от 
посредника. 
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Приложение 11(П11) – Технологична процедура за 
комуникация с информационната система на ЦД 
АД 
1. Начин на достъп 

Начините за достъп до ИС на ЦДАД са следните : 

1.1 Чрез телефонна връзка /dial-up/ на телефоните : 4002090, 500290, 900290  

 1.2 Чрез радиочестотна връзка през комуникационната система на БФБ София 
АД 

1.3 Чрез глобалната мрежа Интернет, SSL протокол. 

2. Протокол на обмен 

Протоколът на обмен на данни е TCP/IP.  На приложно ниво протоколът е FTP. 

Използва се криптиране и електронен обмен на данни за всички съобщения от и към 
ЦДАД. За целта се изгражда в ЦДАД PKI инфраструктура с Централен 
Сертификационен сървър за генериране и съхранение на X.509 сертификати и 
LDAP сървър. 

3. Структура на предаваната информация 

Структурата на предаваната информация е следната. 

Информацията се обменя във вид на файлове. 

Информация към ЦДАД. 

В Централен Депозитар АД е приет за основен стандарт за комуникация стандартът 
ISO15022 /ползван също и от SWIFT/. 

 

Информация от ЦДАД към информационните посредници: 

Информация за сетълмента  

Централен Депозитар АД генерира информация и във вида описан в Приложението 
за обработка на данни получени от посредниците за прехвърляне на ценни книжа, 
съгласно стандарт ISO 15022. 

4. Комуникации 

За осъществяване на комуникацията с инвестиционните посредници в  Централен 
депозитар е инсталиран LINUX сървър с инсталиран на него FTP сървер. 

Обменът  на данни между инвестиционните посредници включва: 

4.1 Подготовка на файловете от инвестиционните посредници за сключените сделки 
и архивиране на същите с ARJ.EXE или WinZip. 

Инвестиционните посредници с помощта на софтуера, които използват подготвят 
файловете  и ги архивират, като копие от архивния файл се изпраща в  Централен 
депозитар. Желателно е имената на архивните файлове да включват деня и месеца 
от датата, за която се отнасят. Броят на файловете и времето за изпращане се 
определят от инвестиционния посредник. Имената на файловете трябва да са с 
дължина до 8 символа , ако са компресирани с ARJ.EXE. 
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За комуникация по ISO 15022 стандарт ще се използуват файлове компресирани 
само с WINZIP с разширение ZIP. Имената могат да бъдат с произволна дължина. 
Компресираният файл трябва да съдържа само един некомпресиран файл с 
разширение ISO. 

4.2 Осъществяване на връзка с комуникационния сървър в  Централен депозитар и 
копиране на архивния файл в поддиректорията IN на личната директория на 
посредника. 

Всеки посредник получава от Централен депозитар инструкция(виж.приложенията) 
за осъществяване на връзка с комуникационния сървър, в която  освен 
технологичната последователност на действията, необходими за осъществяване на 
връзката са зададени и потребителското име, паролата и името на NT домейна. 
Името на потребителя и паролата му могат да бъдат сменени при поискване от 
самия него, като смяната на паролата може да бъде извършена и от отдалеченото 
работно място от самия потребител. 

 

Комуникацията се извършва само чрез FTP протокол, което означава, че начинът на 
изпращане и получаване се базира на FTP команди, като принципно се има предвид, 
че кореновата  директория  разполага с директориите IN , OUT и ARHIV. 

 

Както е описано в инструкцията, файловете от инвестиционния посредник се 
копират в поддиректорията In на сървъра в депозитара. Тъй като файловете се 
обработват от софтуер в Централен депозитар е възможно веднага след 
изпращането му в  поддиректорията In той да "изчезне", което на практика означава, 
че файла вече и копиран в архива депозитара и зареден в базата данни. Повторно 
изпратен файл също ще бъде обработен, но опита за зареждането му в базата данни 
ще доведе до генериране на съобщения за грешка. 

При изпращане на файлове с еднакви имена, но различно съдържание обработката 
на  всеки файл ще премине коректно, като при копирането в архива на Централен 
депозитар файловете с еднакви имена се преименуват, като им се поставя пореден 
номер. 

Ако файлът още не е обработен, т.е. файла е в поддиректорията In на личната 
директория на посредника, то той може да бъде изтрит или препокрит от самия 
посредник. Това може да доведе до загуба на информация, ако желаейки да изпрати 
втори файл  със същото име, но различна информация инвестиционният посредник 
не  провери дали предния файл е зареден. 

 

4.3 Проверка на архивния файл с ARJ.EXE. 

При проверката за наличие на файлове в директориите на инвестиционните 
посредници всеки намерен ARJ файл се проверява за коректност  с ARJ.EXE. 
Файлът може да бъде проверен от изпращащия го както преди, така и след 
изпращането му на сървъра, като в DOS сесия се изпълни командата "ARJ T 
име_на_файла". При коректно архивирани файлове за всеки един файл се появява 
съобщение "testing име_на_файла  OK". 

4.4 Копирането на архивния файл в архива на Централен депозитар, разархивиране  
и зареждане на отделните файлове в базата данни на Централен депозитар. 
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При обработката на данните в депозитара, всеки файл, за който е минал теста с 
ARJ.EXE или WINZIP  се копира в архив (ако е необходимо се променя името му), 
разархивира се и се зарежда в базата данни във вида, в който е подаден. 
Зареждането включва и проверка на структурата на данните в самите файлове с 
отразяване на грешките, възникнали при самото зареждане. Съобшенията за 
незаредените данни в базата данни се изпращат на инвестиционния посредник вечер 
заедно с останалите резултати от обработките за деня. 

 4.5 За да се осигури достъп до сървъра на Централния депозитар е необходимо: 

4.5.1 Наличието на компютър с операционна система Windows XP/2000 или по-нови 
версии и свързан към него модем; 

4.5.2 Всеки потребител получава псевдоним на името на своята директория(в 
примера по долу -  myshare) и парола за достъп до нея(в примера 121212).  

4.5.3 В Control Panel -> Network е необходимо да са инсталирани протокол TCP/IP и 
Client for Microsoft Networking. 

4.5.4 В Control Panel -> Network е необходимо да са инсталирани протокол 
NETBEUI и Client for Microsoft Networking - за комуникация до 31.03.2001г. 

4.6 Данните се изпращат в Централния депозитар всеки ден от 9:00 до 18:00 часа в 
поддиректорията IN на личната директория; 

4.7 Данните за инвестиционните посредници могат да се изтеглят от 9:00 до 18:00 
часа от поддиректорията OUT на личната директория; Файловете се изтриват след 
като се прочетат. 

4.8 Връзката със компютъра в Централния депозитар се осъществява по следния 
начин: 

4.8.1 Стартираме приложението Dial-Up Networking(Start->Programs->Accessories-
>Dial-Up Networking или през Explorer). Ако не го виждаме, т.е.не е инсталирано - 
трябва да се инсталира от инсталационните дискове на Windows. 

4.8.2 Ако не е създадена връзка (conection) - създава се само при първото включване 
към Централния депозитар, я създаваме - Make new connection ….. където тел./02/ 
код за София от страната +  4002090,  500290,  900290 . Bulgaria(359). 

4.8.3 Избираме връзката с Централния депозитар, като оставяме полето парола 
празно, и OK за да започне комуникацията. 

4.8.4 Въвеждат се името на потребителя, парола  

USER NAME: user1 

Password: 121212 

Logon Domain:ipdomain 

4.9 Допълнителни бележки: 

Всеки потребител има пълни права в своите директории, т.е може да копира, трие и 
препокрива файлове и директории. 

В директорията IN се изпращат само архивните файлове(ARJ и WINZIP - 
разширение ZIP) -  файловете с друго разширение не се обработват от софтуера на 
Централен депозитар. 
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За потребителите използващи Windows 95/98 е необходимо името на потребителя в 
Windows 95 да е същото като USER NAME(в примера user1). Ако имената не са 
еднакви достъпа до сървъра ще бъде нормален, но при опит да се види 
съдържанието на личната директория ще се появи съобщение за некоректна парола! 
При потребителите на Windows NT при запитването Connect As трябва да се въведе 
името на потребителя за достъп до сървъра на депозитара. 

Сървърът на Централен депозитар може да се види в Network Neighborhood (след 
успешно свързване), но е достъпна само директорията на съответния ИП. 

 

За потребителите на Windows 98 освен това е необходимо името на потребителя да 
е регистрирано в Control Panel->Users. 

За потребители използващи Протокол FTP: 

1 След успешното осъществяване на връзка чрез Dial-UP или по друг начин следва 
стартиране на FTP клиента и обръщение към FTP сървъра с команда: 

 

C:>FTP   193.88.60.12 

 

2. След успешното изпълнение на командата по-горе се появява запитване за име и 
парола: 

User (193.88.60.12: None)) : myname 

Password :******** 

3. При успешна връзка се появява съобщение : 

WELECOME INTO CENTRAL DEPOSITORY FTP SERVER  

User myname logged in. 

4. Сменяте директорията : 

Cd /broker/XXXXX/in 

 

5. Изпълнявате серията команди за изпращане на файл: 

Hash 2048 

Binary 

Put име на файла 

 

6. Изпълнявате серията команди за получаване на файл 

Cd /broker/XXXXX/out 

Hash 2048 

Binary 

GET име на файла 

 

Прегледа на съдържанието на директорите става с команда LS или DIR 
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При FTP връзка се лимитира времето на всяка една сесия на 15 минути след 
изтичане на което връзката се прекъсва от сървъра. При неактивност в продължение 
на 5 минута връзката се прекъсва автоматично от страна на сървъра. 

Прекъсване на връзката с FTP сървъра : 

Bye 

 

Всички правила за обработка на файловете важат и за файлове получени чрез FTP 
сървера. 

 

За връзка чрез протокол TCP/IP е необходимо да са следните опции на dial-up 
връзката да са установени по следния начин: 

 

Allowed network protocols:  TCP/IP 

TCP/IP Settings: 

Server Assigned IP address: маркирано 

Server assigned name server address : маркирано 

Use IP header compression : маркирано 

Use default gateway on remote network : маркирано 

За потребителите използващи комуникационната мрежа на БФБ София АД и 
Интернет процедурата за FTP връзка започва от т.1 по горе без да се извършва /dial-
up връзка. 
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Приложение 12(П12) – Процедура за налагане на 
запори, учредяване на залози и други тежести 
върху ценни книжа , регистрирани в ЦД АД 
Учредяване и обслужване на залози по ЗОЗ. 

1. Учредяването и обслужването на особени залози се извършва в съответствие с 
изискванията Закона за особените залози /ЗОЗ/ и на Правилника за устройството и 
дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на 
правосъдието (Правилника на ЦР) 

2. Първоначално вписване на обстоятелствата по учреден особен  залог се извършва 
въз основа на следните документи: 

2.1 Заявление за вписване на договор за особен залог – Образец 01/П12. Заявлението 
се подписва от заявителя и залогодателя по реда на чл.27 от ЗОЗ. 

2.2 Декларация от залогодателя по чл. 264 от ДОПК, за юридическите лица – 
подписана от представляващия дружеството, за физическите лица – подписана от 
декларатора пред длъжностното лице по вписванията при ЦД, като длъжностното 
лице удостоверява с подписа си, че деклараторът се е подписал в негово 
присъствие. Когато декларацията не се подписва в присъствие на длъжностното 
лице на ЦД е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора, с дата не 
по-ранна от месец преди вписването на залога.   

2.3 Копие от удостоверение за актуално състояние на залогодателя. 

2.4 Копие от удостоверение за актуално състояние на заявителя. 

  2.5 В случаите, в които ФИ, предмет на залог, са разпределени в повече от една 
сметка, залогодателят трябва да определи разпределението им по сметки при ИП. За 
това е необходимо предварително да бъде заявено, чрез ИП, издаването от 
Централен депозитар АД, на справка за разпределението на ФИ, предмет на залога. 

2.5.1 Въз основа на издадената справка залогодателят определя в Поле 17 – Група 
№7 Заложено имущество на Образец 01/П12, броя на ФИ от всяка сметка, по която 
има наличност, влизащи в размера на Особения залог. 

3. Вписване на промени по учредени залози, свързани със заложния кредитор, 
залогодателя, модалитета, размера на заложеното имущество и др. се извършват въз 
основа на следните документи: 

3.1 Заявление за вписване на договор за особен залог – Образец 01/П12 като в гр.№1 
се посочва регистрационния номер на разпореждането за първоначално вписване, а 
информацията за промените се посочва в съответните групи и полета. В полетата за 
данните, които не се променят, се попълва текст „без промяна”. В поле 17 – Група 
№7 „Заложено имущество” финансовите инструменти, предмет на залога, се 
идентифицират с номерата на емисията, броя на ценните книжа и инвестиционния 
посредник, по клиентска сметка при който се намират тези финансови инструменти. 

3.2 Заявлението по т.3.1 се подписва от залогодателя и от заложния кредитор. В 
случай, че промените са свързани с частично заличаване на залог / освобождаване 
на част от заложените ценни книжа, заявлението може да се подпише само от 
заложния кредитор. 



 

91 

 

4. Подновяване на вписването се извършва въз основа на Заявление за подновяване 
на вписването – Образец 11/П12, подписано от представляващия заложния кредитор 
или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. 

5. Заличаване на вписването се извършва въз основа на Съгласие за заличаване на 
вписването – Образец 12/П12, подписано от представляващия заложния кредитор 
или изрично упълномощено от него  лице с нотариално заверено пълномощно.В 
Група №1 от Образец 12/П12 задължително се вписва номерът на първоначалното 
вписване. 

6. Вписване на пристъпване към изпълнение се извършва въз основа на заявление – 
Образец 05/П12, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично 
упълномощено от него  лице с нотариално заверено пълномощно. 

6.1 ЦД издава удостоверение за вписано в регистъра на особените залози 
пристъпване към изпълнение, в което се посочват:  

6.1.1 Номер и дата на вписването; 

6.1.2 ISIN код и брой ценни книжа, предмет на изпълнението; 

6.1.3 Данни за залогодателя, съгласно заявлението за вписвана на договора за залог;  

6.1.4 Данни за заложния кредитор съгласно заявлението за вписване на договора за 
залог. 

6.2 Заложният кредитор реализира изпълнението чрез инвестиционен посредник по 
реда на чл. 33 от Наредба №1 на КФН за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници. 

7. Вписване на изоставане на изпълнението се извършва въз основа на заявление – 
Образец №7, подписано от представляващия заложния кредитор или изрично 
упълномощено от него  лице с нотариално заверено пълномощно. 

8. Блокиране/деблокиране на ценни книжа, предмет на учреден особен залог, се 
извършва при изрично писмено нареждане от залогодателя, с нотариална заверка на 
подписа.  

8.1 Писменото нареждане е в свободна форма и трябва да съдържа: искане за 
блокиране, ISIN код на заложените ценни книжа и наименование на дружеството-
емитент, брой на ценните книжа, причина за блокирането (залог), име и 
идентификационен код на заложния кредитор, в чиято полза се извършва 
блокирането.  

8.2 В случай, че залогодателят е физическо лице, подписът в нареждането за 
блокиране трябва да е нотариално заверен или да бъде поставен пред длъжностното 
лице по вписванията от страна на ЦД АД, което заверява подписа по съответния 
ред. 

8.3 В случай, че залогодателят е юридическо лице, нареждането за блокиране трябва 
да е подписано от представляващия това лице и да е положен печат на 
юридическото лице.  

8.4 Деблокиране на ценни книжа, предмет на учреден особен залог, се извършва при 
изрично писмено нареждане в свободна форма и трябва да съдържа искане за 
деблокиране, ISIN код и брой на ценните книжа, наименование на емитента, име и 
идентификационен код на заложния кредитор, посочени в Група №4 от Образец №1 
“Заявление за вписване на договор за залог”.  Заявлението трябва да бъде подписано 
от заложния кредитор и залогодателя. 
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9. ЦД издава удостоверения и справки за извършени вписвания на особени залози и 
обстоятелства по тях въз основа на писмено заявление от заинтересованото лице. 
Справките и удостоверенията съдържат реквизитите, разписани в чл. 22 и чл.23 от 
Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особени 
залози. 

Запори върху безналични ценни книжа 

10. ЦД изпълнява нареждания за запориране на ценни книжа в съответствие с 
разпоредбите на чл. 109а и чл.138 ЗППЦК, както и чл. 78е от ЗПУПС, чл. 35, ал.2 от 
Наредба №8 на КФН и Приложение 23 „Процедура за приключване на сделки с 
ценни книжа чрез системата за брутен сетълмент в реално време”. 

11.  Вписването на запора се извършва въз основа на запорно съобщение, издадено 
от съответния овластен орган – съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител или 
публичен изпълнител. 

11.1 В случай, че емисията е регистрирана в ЦД и длъжникът притежава посочените 
в запорното съобщение ценни книжа, в регистъра за особените залози се вписват 
обстоятелствата по наложения запор и ценните книжа се блокират. 

11.2 В случай, че притежаваните от длъжника по запора ценни книжа са по-малко от 
посоченото в запора количество, се блокират цялото количество налични ценни 
книжа. Съдебно изпълнителният орган, наложил запора, се уведомява писмено в 
тридневен срок за тези обстоятелства. 

12. В случай, че не са налице обстоятелствата по т.10 и т.11, съдебно 
изпълнителният орган се уведомява писмено в тридневен срок, че запорът не може 
да бъде изпълнен и за конкретните причини за неизпълнението. 

13. Запорите се вдигат въз основа на съобщение от съдебно изпълнителния орган, 
наложил запора. Обстоятелствата по вдигане на запора се вписват в регистъра на 
особените залози и ценните книжа, предмет на запора, се деблокират. 

14. При изпращане на запорно съобщение и / или запитване за изготвяне на справка 
за наличности по сметки на задължено лице, заявителят следва да посочи минимум: 
за физически лица – трите имена и ЕГН; за юридически лица: пълно име по 
регистрация в ТР и ЕИК / Булстат. 

15. Всички заявки и нареждания от съдебни изпълнители трябва да бъдат 
придружени от документ за платена такса / оригинал или копие/, съгласно Раздел 
VІІІ „Запори” от Тарифата за цените и услугите на ЦД АД. 

16. Особени случаи. 

16.1 При преобразуване на дружество емитент, регистрирано при ЦД  в резултат на 
вливане, сливане, разделяне и отделяне, промяна на номиналната стойност на една 
акция чрез разделяне на акциите при запазване на общия размер на емисията, въз 
основа на представените от емитента документи по т.5.1.7 и т. 5.1.8 от Приложение 
02 към Правилника на ЦД, ЦД извършва служебното вписване на наложените вече 
запори.  

16.2 При първоначална регистрация – обездвижване и дематериализиране на ценни 
книжа, както и при дерегистрация на ценни кинжа, вписването на запора се 
извършва служебно по аргумент от чл. 261г, ал.2  от ТЗ. За тази цел при 
регистрация емитентът представя в ЦД  Заявление – Приложение 1б/П02, а при 
дерегистрация емитентът попълва и оставя в ЦД надлежна декларация – 
Приложение 11 / П02. 
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16.3 Плащания на дивиденти, лихви и др. по  ценни книжа, предмет на залози, 
запори и др. тежести се извършва по реда на т.9.1.6 от Приложение 02 към 
Правилника на ЦД. 

Обезпечения по Закона за договорите за финансово обезпечение. 

17. Договори за финансово обезпечение с предоставяне на залог /Договор за залог/. 

17.1 За отбелязването на залога по сметката за ценни книжа, предмет на договора за 
финансово обезпечение с предоставяне на залог, обезпеченото лице и обезпечителят 
предоставят на ЦД нотариално заверен препис от Договора за залог, който следва да 
съдържа минимум следните реквизити : 

17.1.1 Наименование „Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог” 

17.1.2 Изрично упоменаване, че договорът е подчинен на изискванията на Закона за 
договорите за финансово обезпечение. 

17.1.3 Данни за страните по договора – обезпечител и обезпечено лице : за 
търговските дружества – фирма/наименование, седалище, адрес на управление, 
номер на регистрация БУЛСТАТ ; за държавните органи и публичните институции 
– наименование, адрес на централно управление, статут на лицето, подписващо 
договора. 

17.1.4 Размерът на обезпечените финансови задължения. 

17.1.5 Естеството/вида, емисия, ISIN код, брой на инструментите, формиращи обема 
на финансовото обезпечение. 

17.1.6 Титуляр и номер на сметка, по която да бъдат превеждани сумите от 
дивиденти/лихви/главници, произтичащи от заложените ценни книжа, в случай че 
такива плащания настъпят по време на действие на договора. 

17.1.7 Условията и реда за реализиране на финансовото обезпечение, включително 
последователността на реализирането при залог на ценни книжа от различни 
емисии. 

17.1.8 Срок на действие на договора. 

17.1.9 Дата на сключване на договора и подпис на всяка от страните по него. 

18. Договори за финансово обезпечение с прехвърляне на собственост /Прехвърлите 
лен договор/. 

18.1 За регистриране на прехвърлянето на ценните книжа, предмет на 
прехвърлителния договор за финансово обезпечение, обезпеченото лице и 
обезпечителят представят в ЦД нотариално заверен препис от Договора за 
финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността. Договорът трябва да 
съдържа минимум следните реквизити : 

18.1.1 Наименование „Прехвърлителен договор за финансови инструменти”  

18.1.2 Изрично упоменаване, че договорът е подчинен на изискванията на Закона за 
договорите за финансово обезпечение. 

18.1.3 Данни за страните по договора – обезпечител и обезпечено лице :  за 
търговските дружества – фирма/наименование, седалище, адрес на управление, 
номер на регистрация БУЛСТАТ ; за държавните органи и публичните институции 
– наименование, адрес на централно управление, статут на лицето, подписващо 
договора. 

18.1.4 Размерът на обезпечените финансови задължения. 
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18.1.5 Естеството/вида, емисия, ISIN код, брой на инструментите, подлежащи на 
прехвърляне. 

18.1.6 Титуляр и номер на сметка, по която да бъдат превеждани сумите от 
дивиденти/лихви/главници, в случай че такива плащания настъпят по време на 
действие на договора. 

18.1.7 В случай, че договорът предвижда обезпеченото лице да осигури съгласно чл. 
2, ал. 3 от Закона за договорите за финансово обезпечение /ЗДФО/ равностойно 
финансово обезпечение, с инструменти, регистрирани при ЦД, следва да се включат 
следните елементи :  

а/ Естеството/вида, емисия, ISIN код и брой на инструментите, осигуряващи 
равностойно финансово обезпечение. 

б/ Титуляр и номер на сметка, по която да бъдат превеждани сумите от 
дивиденти/лихви/главници, в случай че такива плащания настъпят по време на 
действие на договора. 

18.1.8 Условията и реда за реализиране не финансовото обезпечение, включително 
последователността на реализирането при прехвърлителен договор на ценни книжа 
от различни емисии. 

18.1.9 Срок на действие на договора. 

18.1.10 Дата на сключване на договора и подпис на всяка от страните по него. 

19. В случай, че някои от посочените реквизити по точка 15 или 16 не са включени в 
договора за залог или в прехвърлителния договор за финансово обезпечение, 
страните по съответния договор предоставят на ЦД заявление за допълнение на 
липсващите данни, което се подписва от страните по договора. 

20. При изтичане на срока на договора или при прекратяването му, страните по него 
или страната пристъпваща по право към реализиране на финансовото обезпечение, 
заявява/т/ в писмен вид пред ЦД титулярите и сметките, по които да бъдат 
прехвърлени ценните книжа предмет на Договора.  

21. В случай, че страните се споразумеят за изменения в параметрите на Договора за 
финансово обезпечение – всяко изменение се удостоверява, чрез представяне в ЦД 
на анекс към първоначалния Договор. При реализиране на прехвърляне на 
вземането по Договора за финансово обезпечение, за прехвърляне по съответните 
сметки на правата, произтичащи от договор за финансово обезпечение, освен 
заявление удостоверяващо данните на новия кредитор, е необходимо да бъде 
предоставено и писменото съгласие на обезпечителя, съгласно разпоредбите на чл. 
99 от Закона за задълженията и договорите. 

22. При всички възможни варианти на договор за финансово обезпечение, в случай 
че за прехвърлянето на ценните книжа, обект на договор за финансово обезпечение, 
съществуват специфични условия и ограничения, то прехвърлянето на 
собствеността върху тях, прехвърлянето от сметка в сметка, или изпълнението 
върху тях се осъществяват единствено при условията залегнали в устава на 
дружеството емитент и регистрираните в ЦД изисквания на винкулацията.  

23. Всички вписвания на договори за финансови обезпечения в регистъра, 
поддържан от Централен депозитар, се извършват след представянето на 
документите, изброени в раздел „Обезпечения по Закона за договорите за 
финансово обезпечение” и на платежно нареждане за внесена такса, съгласно 
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Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД – раздел VII. 
Вписвания по Закона за договорите за финансово обезпечение” 
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Приложение 13(П13) - Правила за организация и 
използване на гаранционния сетълмент фонд 
1. Цел 

1.1 ГСФ е обединение на средства на членовете на Борсата и ЦД АД (членовете), 
създадено с единствената цел да гарантира сетълмент задълженията на членовете, 
както е определено от ЦД АД, за сделки, сключени на Борсата и отчетени от 
Борсата пред ЦД АД. Фондът не се използва за гарантиране на каквито и да било 
други задължения на членовете. 

2. Организация 

2.1 ГСФ е отделен фонд в рамките и под контрола на Борсата и ЦД АД. 

2.2 ГСФ е администриран, контролиран и управляван от Комитета за управление на 
ГСФ (Комитета). Той е съставен от следните 3 члена с право на глас: 

1. един член, избран от състава на Съвета на директорите на ЦД АД по решение на 
същия орган; 

2. един член, избран от състава на Съвета на директорите на Борсата по решение на 
същия орган; 

3. Изпълнителния директор на ЦД АД, които е и Председател на Комитета. 

2.3 Комитетът може да избере 3 члена без право на глас като Съветници. Те 
включват един юрист, един финансист или експерт-икономист и операционния 
мениджър на ЦД АД. 

2.4 Всички членове на Комитета, включително съветниците, се избират за срок от 3-
години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.  

2.5 Комитетът се свиква от Председателя най-малко веднъж на всяко тримесечие. 
При случай на неплатежоспособност на член за сетълмент или потенциална, или 
вероятна невъзможност за сетълмент, всеки от членовете на Комитета може да 
поиска от Председателя свикване на извънредно заседание. Тези заседания могат да 
се провеждат и неприсъствено. 

2.6 Всеки член на Комитета може да упълномощи писмено всеки друг член на 
Комитета. Всеки член може да притежава не повече от едно такова пълномощно. 

2.7 За всички въпроси от компетенцията на Комитета се взимат решения с 
обикновено мнозинство на гласовете на членовете на Комитета. 

2.8 Минималният кворум за провеждане на заседания на Комитета е половината от 
неговите членове с право на глас. 

2.9 Членовете на Комитета участват в него на доброволни начала, без заплащане. 
Разходите, направени във връзка с изпълняването на задълженията на членовете 
могат да бъдат покривани от ЦД АД или Борсата. 

2.10 Покриване на невъзможност за плащане по сетълмент от неплатежоспособен 
член може да бъде извършено само с официално разрешение, издадено по решение 
на Комитета, освен в случаите предвидени в настоящите Правила. 

3. Общи и специфични правомощия на Комитета 

3.1 Комитетът има всички правомощия, пълномощия и права, необходими или 
изискващи се във връзка с управлението, контрола и активирането на ГСФ. 
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3.2 Комитетът определя рисковете, които да бъдат покрити, минималния размер на 
ГСФ и специфична формула, еднаква за всички членове, за изчисляване на вноските 
на всеки член в ГСФ. Формулата за изчисляване и сроковете могат да се променят 
по решение на Комитета. 

3.3 Комитета одобрява формата (формите), в която могат да бъдат правени вноските 
на членовете в ГСФ. Възможните форми на вноските са: пари, краткосрочни ДЦК 
или необратима, прехвърляема и безусловна банкова гаранция. 

3.4 Комитетът може да предприема всички действия, които счита за целесъобразни 
за изпълнението на сетълмент задължения на членовете, включително, но не само: 

да следи за изпълнението на сетълмент операциите от неплатежоспособни членове; 

да следи за правилното използване на средствата на ГСФ; 

да следи за изразходването на активите на неплатежоспособните членове, така че 
впоследствие ГСФ да бъде компенсиран от неплатежоспособния член; 

да продава и обръща в пари всички активи на ГСФ; 

да отваря, подържа и контролира банкови сметки за паричните наличности на ГСФ 
и да назначи един или повече от своите членове с право на подпис за тези банкови 
сметки.  

3.5 Комитетът действа, от името на членовете, като кредитор на неплатежоспособен 
член, чиито сетълмент задължения са били покрити от ГСФ. 

3.6 Комитетът решава всички спорове и тълкуване, отнасящи се до тези Правила. 

3.7 Решенията на Комитета могат да се обжалват пред Съвета на директорите на 
Борсата или на ЦД АД. 

4. Депозити на членове и изисквания за финансиране 

4.1 Депозитите на членовете в ГСФ се формират от задължителният минимален 
депозит на всеки член и текущата вноска на всеки член. ГСФ се поддържа от 
счетоводството на Борсата, към която се извършват и вноските на членовете в ГСФ. 

4.2 Депозитите на членовете в ГСФ се отчитат разделно за всеки един член. 
Разделянето се извършва най-малко чрез воденето на отделни аналитични 
счетоводни сметки за размера на депозита на всеки един член. 

4.3 Вноските във ГСФ се заплащат до достигане на определеният от Комитета 
минимален размер на фонда. След достигане на минималния размер на фонда, 
вноските на членовете се прекратяват. 

4.4 Текущата вноска на членовете трябва да бъде направена до 5 работни дни след 
получаването на известието за вноска от Борсата. Паричните вноски се извършват 
по посочената в договорите за членство в Борсата сметка, освен ако Комитетът с 
решение не определи друго. 

4.5 Ако има допълнителна сума за внасяне от член като резултат от активирането на 
ГСФ за удовлетворяване на сетълмент задължения, тя трябва да се внесе в срок от 5 
работни дни след получаването на известието на Комитета за необходимост от 
допълнителни средства. 

4.6 Прекратяването на членство не води до прекратяване на задълженията към 
покриване на загуба от ГСФ в резултат на активирането му за удовлетворяване на 
сетълмент задължения на съответното лице. 
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4.7 Известията по ал. 5 и 6 могат да бъдат и в електронна форма, а изпращането им 
да се извършва по реда за получаване на отчетите за сделките от членовете, 
съгласно Правилника на Борсата. 

5. Активиране и използване на средствата от ГСФ  

5.1 ГСФ може да се използва само за покриване на сетълмент задължения на 
членовете по тези сделки на Борсата, за които е приет сетълмент на нетна база. 
Активирането на ГСФ се извършва по решение на Комитета, освен в случаите по ал. 
2 

5.2 ГСФ покрива неплатените нетните парични задължения на клиринговия член на 
следващият работен ден след последния позволен сетълмент ден. 

5.3 ГСФ може да се използва и за покриване на задължения на членовете, 
вследствие на извършване на "къси продажби", съгласно наредба на Министерски 
съвет. Активирането на ГСФ за сделка(и) в тези случаи ще се извършва само след 
като продавача на късо не е в състояние да заплати покупката на съответните ценни 
книжа, плюс глобите и санкциите предвидени за тези случаи в цитираната наредба, 
правилата на Борсата и правилата на ЦД АД. 

5.4 При използването на ГСФ за сетълмент, необходимите средства се взимат от 
сметката на неплатежоспособния член. Ако тази сметка е изчерпана или ако 
средствата са недостатъчни за задоволяване на сетълмент изискванията, всички 
допълнителни суми се взимат от всички останали членове по равно или на база 
равни % в съответствие с общия депозит на всеки член в ГСФ. 

5.5 Използването на ГСФ е ограничено до посрещане на загубите, пасивите или 
задълженията за сетълмент на сделки и подходящите разходи на членовете. Това 
също включва, но не лимитира посрещането на задължения по заеми, направени по 
решение на Комитета, за да се посрещнат подобни сетълмент задължения и 
изискват допълнителна юридическа, счетоводна и операционна помощ. 

5.6 Паричните депозити в ГСФ могат да бъдат инвестирани в краткосрочни 
държавни ценни книжа за спечелване на допълнителен приход от лихви за 
членовете. Приходите от лихви, се разпределят на членовете по равно и в 
съответствие с общия депозит на всеки член. 

5.7 Ако загубите или разходите на ГСФ впоследствие са покрити частично или 
изцяло, нетната върната сума трябва да бъде кредитирана или разпределена в 
сметките на членовете, включително на лицата, които вече са с прекратено 
членство. 

5.8 Комитетът има право с решение да определи допълнителни равни вноски от 
членовете в ГСФ, необходими за покриване на нетните задължения по сетълмент на 
неплатежоспособен член. 

6. Участие на неплатежоспособен член и санкции 

6.1 Освен в описаните в случаи по предходните членове, ако ГСФ е използван за 
покриване на сетълмент от името на неплатежоспособен член, Комитетът определя 
лице за контрол/надзор на операциите на неплатежоспособния член. Това лице има 
право на достъп до всички дневници и записи, както и на сътрудничество от страна 
на всички служители на неплатежоспособния член. 

6.2 Всички членове, включително всички неплатежоспособни и фалирали членове 
са задължени с размера на цялото си сетълмент задължение. Всякакви и всички 
разходи, направени от ГСФ от сметките на всички членове като резултат от 
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конкретна неплатежоспособност остават отговорност на неплатежоспособния член, 
който е предизвикал този разход. 

6.3 Член, изпаднал в невъзможност за плащане по сетълмент има право да извършва 
само сделки за ликвидация на клиентски сметки. Нови покупки не се позволяват. 
Единствените позволени сделки са тези, в които клиентът е платил изцяло за 
държаните ценни книжа, клиентът е решил да ликвидира всички или някои от 
позициите си или да прехвърли сметката си на друг член. 

6.4 Реабилитирането на неплатежоспособния член като пълноправен участник и в 
добро състояние в Борсата и ЦД АД може да бъде извършвано само с решение на 
Съвета на директорите на ЦД АД и с решение на Съвета на директорите на Борсата 
по препоръка на Комитета и след получаване на заявление от члена за 
възстановяване на членството му, но не по-рано от 90 дена след изпълнение на 
задълженията и пасивите към ЦД АД и ГСФ. 

6.5 Точка 6. 4 не се прилага за случаите по т. 5. 2., ако члена е покрил задълженията 
си и е заплатил всички глоби в съответния срок, определени в настоящите Правила. 

6.6 В случай на използване на ГСФ за покриване на сетълмент задължения, 
неплатежоспособния член е длъжен да възстанови изцяло изразходваната сума плюс 
дължимата парична глоба в срок от 5 (пет) работни дни от деня на използване на 
ГСФ. 

6.7 Парични глоби и допълнителни санкции: 

1 Във всички случаи на използване на ГСФ за покриване на сетълмент задължения, 
неплатежоспособния член дължи парична глоба за всеки изминал ден до 
възобновяване на дължимата сума в ГСФ. Паричната глоба се определя на едно на 
сто (1%) от размера на дължимата сума за всеки ден до покриване на пълното 
задължение и натрупаната глоба. 

2 Ако неплатежоспособен член не покрие задължението си към ГСФ в срока по ал. 
6, по предложение на Комитета могат да му бъдат наложени следните санкции: 

·допълнителна парична глоба по реда на Правилника на Борсата, чиято минимална 
стойност е 1 000 (хиляда) лв.; 

·временно или окончателно прекратяване на членство по реда на Правилника на 
Борсата и Правилника на ЦД АД. 

6.8 Наложените парични глоби и санкции по реда на настоящите Правила се 
заплащат пред Борсата аналогично на вноските в ГСФ. Събраните пари под формата 
на глоби и допълнителни санкции се разпределят по равно или пропорционално по 
сметките на всички членове, в зависимост от реда, по който е използван ГСФ. 

7. Теглене на средства от ГСФ  

7.1 След прекратяване на членство в Борсата или ЦД АД, съответното лице има 
право да поиска и да получи нетната сума на целия му депозит в сметката му в ГСФ 
90 (деветдесет) дни след: 

· прекратяване на членството му в Борсата или ЦД АД; и 

· ако всичките му сделки за приключени и няма бъдещи пасиви в ЦД АД; и  

· ако всички задължения към Борсата, ЦД АД и ГСФ са изпълнени; и 

· по усмотрение на Комитета съответните обезщетения или банкови гаранции са 
били заменени за всички сделки и задължения. 
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8. Допълнителна разпоредба 

8.1  Използвани съкращения и дефиниции: 

ГСФ - Гаранционен Сетълмент Фонд  

ЦД АД - Централен депозитар АД 

Борсата - Българска Фондова Борса - София АД 

Членове - членовете на Борсата и ЦД АД 

Комитета - Комитета за управление на ГСФ 

"Къси продажби" - извършване на сделка за продажба на ценни книжа при условие, 
че реалният продавач не притежава за своя сметка съответните ценни книжа. 

8.2 За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат Правилника на 
Борсата, Правилника на ЦД АД и прилежащото законодателство. 

9. Заключителни разпоредби 

9.1  Чл. 116 от Правилника на Борсата се изменя по следния начин: 

"Чл. 116. Борсата, съвместно с ЦД, създава и управлява Гаранционен Сетълмент 
Фонд за гарантиране на нетните сетълмент задължения по сключените на Борсата 
сделки, съгласно Приложение към този Правилник." 

9.2 Чл. чл. 117 - 123 включително от Правилника на Борсата се отменят.  

9.3 На всякъде в Правилника на Борсата и в Правилника на ЦД АД и техните 
приложения, текстът "Гаранционен фонд" се заменя с текста "Гаранционен 
Сетълмент Фонд". 

9.4 Натрупаните до влизане в сила на тези Правила суми от вноски на членовете в 
Гаранционния фонд към Борсата, се преуреждат в депозити на членовете в ГСФ, 
равни на натрупаната сума от вноските на всеки член. 

9.5 Задължителния минимален депозит на членовете в ГСФ се попълва в 10 (десет) 
дневен срок от получаване на известието на Комитета за неговото решение за 
размера на минималния депозит в ГСФ. 
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Приложение 14(П14) – Процедура за 
осъществяване на първично предлагане на ценни 
книжа през БФБ-София АД 
1. По заявление от емитент или упълномощен от него ИП - член на ЦД Депозитарът 
регистрира временна емисия с ISIN , за първично предлагане (IPO) през борсата. 
Регистрацията на временната емисия се извършва съгласно т.3.5 от  Процедура  
2/П02  

2. След регистрацията на временната емисия ЦД издава Акт за регистрация, който 
емитентът предоставя на БФБ за присвояване на борсов код.  

3. ИП по т.1, който ще извършва предлагането, посочва на ЦД набирателна сметка в 
банка, по която ще се превеждат сумите от лицата записали ценни книжа от 
предлагането. Банката трябва да удостовери пред ЦД, че сумите по тази сметка са 
блокирани на основание-чл.89 от ЗППЦК. 

4. При успешно приключване на подписката ЦД прекратява временната регистрация 
на емисията и я регистрира със същите притежатели на акции като обикновена, вече 
емитирана емисия. ЦД уведомява БФБ и регистрира в своята система борсовия код 
на новата емисия.  При увеличение на капитала регистрацията на новите акции се 
извършва съгласно т.3 от  Процедура  2/П02.  

5. При неуспешно приключване на подписката, ИП по т.1 уведомява ЦД за 
резултата в срока по чл. 84 ал.3 от ЗППЦК и заявява изготвяне на списъци: 

5.1 На всички лица записали ценни книжа по подписката.Списъкът се предоставя на 
ИП, чрез които е извършено записването и съдържа данни за клиентите записали 
акции и сумите, които следва да им бъдат възстановени. 

5.2 На ИП,  чрез които е извършено записването. Списъкът се предоставя на ИП по 
т.1. и съдържа данни за ИП и общите суми, за тях и за техните клиенти, които 
следва да им бъдат възстановени. 

6. При неуспешно приключване на подписката ЦД уведомява БФБ.  

7. Първичното предлагане стартира съгласно реда определен в Правилника на 
Българска фондова борса. 

8. Сключените борсови сделки се обработват по реда на т.11.3.1 на Процедура 
07/П07. ИП по т.1, в качеството си на продавач по сделките, във всички съобщения  
към ЦД задължително посочва сметката по т.3.  

9. Събраните такси по тарифата на ЦД за действията в изпълнение на тази 
процедура не подлежат на възстановяване. 



 

102 

 

Приложение 15(П15) - Процедура при обратно 
изкупуване на акции 

 
Регистрация в Централен депозитар АД в случаите на обратно изкупуване на акции 
се извършва след представяне на: 

Заявление на емитента с приложенията, предвидени в Правилника; 

Съдебно решение за вписване в търговския регистър на решението на общото 
събрание за обратно изкупуване на акции; 

Съдебно решение за вписване в търговския регистър на решението на Общото 
събрание на акционерите за намаляване на капитала, когато има намаляване; 

Съответно списък на акционерите, чиито акции се обезсилват при намаляване на 
капитала. 
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 Приложение 16/П 16/ Сметки за маржин покупки 
и къси продажби 

 

Настоящата процедура определя реда за откриване на сметки за маржин покупки и 
къси продажби, прехвърляне на финансови инструменти от и към сметките за 
маржин покупки и къси продажби, с цел изпълнение на първоначални и/или 
поддържащи изисквания за наличност по сметките за маржин покупки и къси 
продажби и прехвърлянето на финансови инструменти с цел заемане и/или връщане 
на финансови инструменти, предмет на заемане. 

 
1. Сметки за маржин покупки. Членовете на Централен депозитар АД изпращат 
съобщение МТ 599 за откриване на сметка на съответния клиент, в съответствие с 
изискванията на Наредба 16 на КФН и Приложения 6, 7 и ”МТ” към Правилника на 
Централен депозитар АД. Сметките са индивидулни и отделни за всяка емисия от 
финансови инструменти. 

 
1.1 Всички сделки за маржин покупки приключват с прехвърляне на финансовите 
инструменти към обикновените клиентски сметки, по реда на Приложение 23 към 
Правилника на Централен депозитар АД. 

 
1.2 Паричните средства за сделка, явяваща се маржин сделка, се вземат от 
декларираната специална сметка на ИП – член на ЦД АД, за разплащане по маржин 
сделки с финансови инструменти, декларирана по реда на Приложение 24 
„Извършване на плащания по сделки с безналични ценни книжа” към Правилника 
на Централен депозитар АД. 

 
1.3 Прехвърлянето на финансови инструменти от и към сметките за маржин 
покупки е само с цел отговаряне на първоначални и/или поддържащи маржин 
изисквания или при друго разпореждане от клиента за действие с тях в съответствие 
с Наредба 16 на КФН, като ИП нареждат всички прехвърляния на финансови 
инструменти от и към сметките за маржин покупки само през обикновените 
клиентски сметки, принадлежащи на същите клиенти или между маржин сметките и 
сметките за къси продажби, съгласно Приложения 7 и ”МТ” към Правилника на 
Централен депозитар АД. 

 
1.4 Съобщенията, с които се нарежда прехвърляне от и/или към маржин сметката, 
трябва да бъдат двустранно потвърдени и се обработват и след установяване на 
съвпадането на реквизитите от тях, при първата обработка от графика за 
обработките на данни, съгласно Приложение 23 към Правилника на Централен 
депозитар АД, се извършва прехвърлянето на финансовите инструменти.  

 
2. Сметки за къси продажби. Членовете на Централен депозитар АД изпращат 
съобщение МТ 599 за откриване на сметка на съответния клиент, в съответствие с 
изискванията на Наредба 16 на КФН и Приложения 6, 7 и ”МТ” към Правилника на 
Централен депозитар АД. Сметките са индивидулни и отделни за всяка емисия от 
финансови инструменти. 
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2.1 Всички сделки за къси продажби приключват с прехвърляне на финансовите 
инструменти от обикновените клиентски сметки, по реда на Приложение 23 към 
Правилника на Централен депозитар АД. 

 
2.2 Паричните средства от сделка, явяваща се къса продажба, се прехвърлят по 
декларираната специална сметка на ИП- член на ЦД АД, за разплащане по сделки с 
финансови инструменти, явяващи се къси продажби, декларирана по реда на П 24 
към Правилника на Централен депозитар АД. 

 
2.3 Прехвърлянето на финансови инструменти от и към сметките за къси продажби 
е само с цел отговаряне на първоначални и/или поддържащи изисквания или при 
друго разпореждане от клиента за действие с тях в съответствие с Наредба 16 на 
КФН, като ИП нареждат всички прехвърляния на финансови инструменти от и към 
сметките за къси продажби само през обикновените клиентски сметки, 
принадлежащи на същите клиенти или между маржин сметките и сметките за къси 
продажби, съгласно Приложения 7 и ”МТ” към Правилника на Централен депозитар 
АД. 

 
2.4 Съобщенията, с които се нарежда прехвърляне от и/или към сметката за къси 
продажби, трябва да бъдат двустранно потвърдени и се обработват и след 
установяване на съвпадането на реквизитите от тях, при първата обработка от 
графика за обработките на данни, съгласно Приложение 23 към Правилника на 
Централен депозитар АД, се извършва прехвърлянето на финансовите инструменти.  

 
3. Прехвърлянето на финансови инструменти по реда на Наредба №16 на КФН, 
свързано със заемане от друг собственик, се извършва при следния ред: 

 
3.1 Изпращането на съобщения към Централен депозитар от ИП - страни по заема, 
или техни агенти, се извършва само след сключване на договор между тях и 
получаване на обезпечението от заемодателя, съгласно Наредба 16 на КФН. 

 
3.2 За всички съобщения по тази процедура се изисква двустранно потвърждение, 
като се изпращат съобщения и от двамата ИП - страни по заема или техни агенти. 
Изпращането на съобщенията от заемодателя е потвърждение за получаването на 
обезпечението по заема от него. 

 
3.3 Съобщенията, постъпили в системата, се обработват и след установяване на 
съвпадането на реквизитите от тях, при първата обработка от графика за 
обработките на данни, съгласно Приложение 23 към Правилника на Централен 
депозитар АД, се извършва прехвърлянето на финансовите инструменти от сметката 
на заемодателя, към сметката на заемателя. Прехвърлянето се извършва само от 
клиентски сметки, които не са сметки за къси продажби или маржин покупки, или 
от собствени сметки на ИП. 

 
3.4 В информационния файл, след обработката, Централен депозитар уведомява 
инвестиционните посредници, представляващи страните по договора за заем, за 
номера на заемането, който е присвоен в системата на депозитара. Във всички 
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следващи съобщения към Централен депозитар се посочва този номер като 
референтен. 
 
3.5 При изтичане на срока на заема или при изискване за връщане на отдадените в 
заем финансови средства, в следствие на разваляне на договора, инвестиционните 
посредници, представляващи страните по договора за заем, изпращат съответните 
съобщения в ЦД, с които се нарежда връщането на взетите назаем финансови 
инструменти. Нарежданията за прехвърляне се обработват при първата обработка от 
графика за обработките на данни, съгласно Приложение 23 към Правилника, след 
установяване на съвпадането на реквизитите от тях. Изпращането на нареждания от 
двете страни, за връщане на отдадените в заем финансови инструменти, е 
потвърждение, че всички отношения между страните по заема са изчистени. 
 
3.6 В случай, че заема е във връзка с недостиг на финансови инструменти по сделка 
за продажба и паралелно има сключена сделка за покупка на същия вид и брой 
финансови инструменти, която закъснява, но прехвърлянето по която приключи 
паралелно с прехвърлянето на заетите финансови инструменти, сделката за 
продажба се изпълнява с наличността от финансовите инструменти, получени чрез 
транзакцията за заема, а финансовите инструменти от сделката за покупка остават 
по сметката на ИП, докато той не нареди тяхното прехвърляне. 

 
3.7 При осъществяване на корпоративни действия с емисията, предмет на заемане, 
ИП – страни по заема или техни агенти осъществяват действията по договора за 
компенсиране на заемателя за вземанията, настъпили в следствие на 
корпоративните действия. При условие, че са емитирани права по емисията, 
предмет на заема, ИП – заемател или агент на заемателя може да нареди 
прехвърлянето им по сметка на заемодателя със свободен трансфер. Нареждането 
трябва да е потвърдено двустранно. 

 
4. Прехвърлянето на финансови инструменти по нареждания, съгласно т.1.3, 2.3, 3.3 
и 3.5 от настоящото Приложение се извършва съгласно т. 6.3 от Приложение 6 към 
Правилника на Централен депозитар АД.  

 
5. Централен депозитар не е страна по договорите за маржин покупки, къси 
продажби и заемане на финансови инструменти и не носи отговорност за 
прехвърлянията, които са наредени от страните по заема. 

 
6. Финансови инструменти, върху които има наложени тежести, не могат да бъдат 
прехвърляни към сметки за маржин покупки и къси продажби с цел отговаряне на 
първоначални или поддържащи изисквания, както и да са предмет на заемане. 

 
7. Всички документи по договорите за маржин покупки, къси продажби и 
отдаването на заем на финансови инструменти, се съхраняват в Инвестиционните 
посредници - представляващи страните по сделките. ИП носят отговорност за 
съответствието на данните между договорите и наредените вписвания на данни в 
регистрите. 
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Приложение 17(П17) - Регистрация и сетълмент на 
емисии поименни компенсационни бонове по 
закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и на компенсаторни 
инструменти /КИ/ по закона за сделките с 
компенсаторни инструменти /ЗЦКИ/ 

 
1. Тази процедура урежда реда за регистриране и сетълмент на Поименни  
Компенсационни Бонове /ПКБ/, издадени по Закона за собствеността и ползването 
на Земеделските земи,  в регистрите на Централен Депозитар АД,  и на КИ, 
издадени по реда на ЗСКИ. 

2. Регистране на емисия ПКБ 

2.1 При регистриране на ПКБ в ЦД се регистрира една основна емисия с код “PKB” 
и подемисии с кодове “PKBXXXXX”, съответно за всеки издател на ПКБ. 
“XXXXX” е единен идентификатор на населеното място на поземлената комисия 
/общинска служба по земеделие и гори, издател на ПКБ, съгласно Единния 
класификатор на териториалните единици на НСИ. 

2.2 ПКБ се водят по подемисии  до момента на приключване на общинските и 
областни търгове за земя по съответните региони на поземлените 
комисии/общинска служба по земеделие и гори – издатели на ПКБ. След 
приключване на тези търгове съответните подемисии на издателите от тези региони, 
се сливат към основната емисия. За документ по приключването на тези търгове се 
приема уведомително писмо от Министерството на Земеделието и Горите до ЦД. 

3. Процедури за клиринг и сетълмент по сделки с ПКБ. 

3.1 Сделките с ПКБ се сключват и прехвърлянията на ПКБ чрез регистрационен 
агент се регистрират на пода на БФБ. 

3.2 За операциите по т.3.1 с подемисии ПКБ - “PKBXXXXX”, сетълментът се 
извършва по реда за сетълмент на ценни книжа от публични емисии.  

3.3 За операциите по т.3.1 с основната емисия – “PKB”,   – сетълментът се извършва 
по реда за сетълмент на ценни книжа от публични емисии, със следните  добавки: 

3.3.1 по тези емисии инвестиционните посредници – контрагенти по сделката, могат 
да посочват няколко свои клиенти, като отделните клиенти могат да участвуват в 
сделката както с ПКБ от основната емисия, така и с различни подемисии. 

3.3.2 сумата от ПКБ за всички клиенти по основната емисия и по подемисии,  трябва 
да бъде равна на общия брой  ПКБ, за които е сключена сделката.   

3.3.3 Могат изрично да се специфицират отделните подемисии от посредниците за 
техните клиенти или да не се специфицират. При неспецифицирани подемисии се 
приемат случаите, когато посредникът е подал за участник в сделката съобщение 
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/МТ540 - МТ543/ само за основната емисия ПКБ. При специфицирани  емисии се 
подават съобщения освен за основната емисия ПКБ (или вместо нея) и съобщения 
за всяка отделна подемисия. 

3.3.3.1 В случаите, когато емисиите са специфицирани за клиент-продавач на ПКБ, 
те се търсят, блокират и прехвърлят от съответните сметките на клиента, така както 
са специфицирани. Ако по някоя емисия или подемисия няма достатъчно 
количество налични свободни за търгуване ПКБ, се генерира съобщение за грешка 
“Недостатъчно количество книжа”. 

3.3.3.2 В случаите, когато не са специфицирани конкретните подемисии за даден 
клиент - продавач на ПКБ, то ПКБ се търсят, блокират и прехвърлят от сметките на 
клиента в следната последователност:  

Първо се проверява за наличност по сметка от основната емисия ПКБ; 

Ако няма достатъчно количество ПКБ по сметката от основната емисия, се търси 
наличност в съществуващи сметки от подемисиите, като се спазва азбучен ред на 
кодовете на подемисиите.  

Търсенето продължава по всички подемисии до удовлетворяване на количеството,  
което се изисква от клиента.  

В случай, че след извършване на проверката по посочения по-горе ред се установи, 
че продавачът няма достатъчно количество ПКБ, се генерира съобщение за грешка 
“Недостатъчно количество книжа”. 

3.3.3.3 В случай, че се специфицират конкретните подемисии за даден клиент -
купувач на ПКБ, то съответните количества ПКБ по емисия и подемисии трябва да 
са специфицирани и от продавача. 

3.3.3.4 Ако не се специфицират конкретните подемисии за даден клиент – купувач  
на ПКБ, то получените книжа от продавача се записват в сметка от основна емисия 
ПКБ на съответния клиент – купувач, като сумите от сметки по  подемисии на 
продавачите се намаляват със съответните количества. 

3.4 Специфицирането на конкретната емисия и подемисии се извършва чрез 
отделни съобщения /МТ540 - МТ543/ за всяка емисия/подемисии за дадената 
сделка. В случай, че за продавача няма специфициране на емисиите, е задължително 
наличието на открита клиентска сметка от основната емисия. 

4. Регистрацията на сделките и плащанията с КИ се извършва по реда на Наредбата 
за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и 
по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти и в съответствие с 
Процедури №№ 5, 6 и 7 на ЦД АД. 

4.1 При плащания с КИ по реда на чл.13 и чл.13а от ЗСКИ, документите по чл.13, 
ал.2 за заличаване на КИ по сметката на платеца се изготвят съгласно: 

Образец 01/П17 Нареждане за плащане с компенсаторни инструменти за 
юридически лица;  

Образец 02/П17 Нареждане за плащане с компенсаторни инструменти за физически 
лица;  

Образец 03/П17 Уведомление за плащане с КИ от компетентния държавен орган, 
приемащ плащането с КИ. 

4.2 При връщане на КИ по реда на чл.13б от ЗСКИ ЦД открива сметка на издателя 
по нареждане на ЦРКИ по която се отразяват прехвърлянията. След всяко 
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прехвърляне ЦД извършва заличаване на конкретните КИ и уведомява за това 
ЦРКИ. Прехвърлянията се инициират въз основа на Образец 01/П17 или Образец 
02/П17 с изрично упоменаване на основанието за нареждане за прехвърляне , 
придружено с копие на съдебно решение. 

4.3 След регистриране на плащането с КИ ЦД изпраща потвърждение за 
извършеното плащане до компетентния държавен орган, приемащ плащането с КИ 
– Образец 04/П17. 

4.4 ЦД АД регистрира плащането с КИ до три работни дни от получаване на пълния 
комплект документи, необходими за регистрацията: за платеца - Нареждане за 
плащане с КИ, оригинален документ за собственост на КИ и документ за платена 
такса по тарифата на ЦД; за бенефициента -  Уведомление за плащане с КИ от 
компетентния държавен орган. 

4.5 При установяване на невъзможност да бъде извършено зануляването, Централен 
депозитар АД, в тридневен срок от получаване на преписката, изготвя и изпраща  на 
лицето иницииращо плащането и на държавния орган, приемащ плащането, 
писмена справка с констатирания проблем  и причините, възпрепятстващи 
операцията. При липса на адрес на лицето иницииращо плащането, справката се 
изпраща само до съответния държавен орган.  

5. Плащане с КИ при централизирани публични търгове /ЦПТ/ и неприсъствени 
публични търгове /НПТ/ за продажба на остатъчни дялове държавна и общинска 
собственост. 

5.1 ЦПТ и НПТ се провеждат на пода на БФБ по условията, определени от 
компетентните държавни органи. БФБ уведомява ЦД за условията по търга поне 1 
работен ден преди деня за провеждане на търговете.  Уведомлението съдържа : 

списък на дружествата, предмет на дадения търг; 

разпределение на акциите/дяловете по лотове;/лот е задължителното минимално 
количество акции/дялове, които могат да бъдат закупени с една поръчка/ 

начин на плащане – каква част от акциите/дяловете ще бъде заплатена с парични 
средства и каква с компенсаторни инструменти и вида на тези компенсаторни 
инструменти. 

5.2 За сключените сделки БФБ изпраща информация на ЦД по стандартния ред, 
заедно с данните за останалите сделки през деня. 

5.3 ИП изпращат информация за сделките по т.5 по реда за изпращане на 
информация за борсови сделки. 

5.4 Приключване на сделките 

5.4.1 При сделки със заплащане с парични средства ИП превежда дължимата по 
сделката сума по сметка на Агенцията за приватизация в БНБ. Екземпляр от 
платежното нареждане се представя в ЦД, отдел „Сетълмент”.  На основание 
представеното платежно нареждане ЦД приключва сделката, като прехвърля 
ценните книжа по сметка на купувача. След приключване на сетълмента, ЦД 
изпраща на АП  данни за сделките с предварително утвърдено от двете страни 
съдържание и формат  

5.4.2 В случай, че емисията на дружеството, обект на сделката по т.5.4.1, не е 
регистрирана при ЦД или това са дялове от дружества с ограничена отговорност, 
прехвърлянето на собствеността се извършва от Агенцията за приватизация. ЦД 
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изпраща на АП  данни за тези сделките с предварително утвърдено от двете страни 
съдържание и формат. 

5.4.3 При заплащане с КИ ИП изпраща до ЦД съобщение МТ541, в което 
допълнително са включени данни за КИ, с които се извършва заплащането – 
емисията КИ и количеството. В случай, че по една сделка се извършва заплащане с 
различни КИ, ИП изпраща отделно съобщение за всеки вид компенсаторен 
инструмент. Въз основа на получените съобщения ЦД приключва сделките, като 
прехвърля КИ по сметка на АП и ги занулява, а ценните книжа – по сметка на 
купувача. След приключване на сетълмента, ЦД изпраща на АП  данни за сделките 
с предварително утвърдено от двете страни съдържание и формат.  

5.4.4 В случай, че емисията на дружеството, обект на сделката по т.5.4.3, не е 
регистрирана при ЦД или това са дялове от дружества с ограничена отговорност, 
прехвърлянето на собствеността се извършва от Агенцията за приватизация. След 
приключване на сетълмента, ЦД изпраща на АП  данни за сделките с предварително 
утвърдено от двете страни съдържание и формат. 

5.5 Не се допуска частично плащане по дадена сделка, респективно частично 
прехвърляне на ценните книжа, обект на сделката. При невъзможност за 
извършване на плащането, Централен депозитар уведомява незабавно своите 
членове, страни по сделката, за това и за причините, възпрепятстващи сделката. 
Уведомяването се извършва по реда на т. 30 от  Приложение 23. 
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Приложение 18(П18) – Регистрация и сделки с 
компенсаторни инструменти 
1. При регистрацията и сделките с компенсаторни инструменти се прилагат 
разпоредбите на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, Наредба за дейността на Централния 
депозитар по регистриране на издаването, сделките  и по извършване на плащанията 
с компенсаторни инструменти,  Наредба за условията и реда за работа на 
Централния регистър на компенсаторни инструменти. 

2. За дейността по т.1  по отношение на компенсаторните инструменти се прилагат 
разпоредбите на  Правилника на Централен депозитар и приложенията към него 
относно безналичните ценни книжа, доколкото изрично не е предвидено друго.    

3. Инвестиционните посредници, членове на ЦД, откриват клиентски сметки на 
физически лица, собственици на компенсаторни инструменти при  следните 
условия: 

3.1 Представяне на оригинален документ за собственост /удостоверение/. 
Документът се приема от представителя на члена, подписал нареждането; 

3.2 Изпълнение на правилата и процедурите на Правилника за откриване на сметка, 
включително правилата за легитимация; 

 3.3 Проверка за наличност на компенсаторните инструменти по сметка в ЦД 
чрез съобщение МТ 522; 

3.4 Формуляр “Нареждане за прехвърляне на компенсаторни инструменти”, като  в 
поле “от собствената ми сметка №:” и поле “Прилагам депозитарна разписка 
№:” се попълва уникалният номер на документа за собственост /удостоверение/; 

3.5 В случаите на упълномощаване от физическо лице, се изисква изрично  
нотариално заверено пълномощно в оригинал, което се предоставя на ИП член на 
ЦД.  

4. Инвестиционните посредници, членове на депозитара, при откриване на 
клиентска сметка на юридически лица  изискват документите по т.3, като в 
“Нареждане за прехвърляне” в: 

4.1 “Подписаният/та: първо поле - ред първи се попълва наименованието на 
юридическото лице – наредител,   

4.2 “ЕГН”: на мястото на “л.к. номер” се попълва номера по БУЛСТАТ.  

4.3 “Представляван от:” трето поле – първи ред се попълват трите имена, а на втори 
ред -  ЕГН на представляващия/те юридическото лице, съгласно актуално 
удостоверение за вписване в търговския регистър. Копие от удостоверението за 
актуално състояние, заверено с подпис и печат от представляващия дружеството и с 
дата три месеца най-късно от датата на подписване на “Нареждането за 
прехвърляне”, се предоставя на инвестиционния посредник - член на ЦД.     

4.4 “Пълномощно №....” остава празно поле 

4.5 поле “ЕМИСИЯ №:...”  се попълва кода на емисията зададен от Централен 
депозитар АД.  

4.6 поле “от собствената ми сметка №....” се попълва номера на документа за 
собственост  на компенсаторни инструменти /удостоверението/. 
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4.7 поле “Прилагам депозитарна разписка номер:...” се записва отново номера на 
документа за собственост /удостоверението/. 

4.8 “Нарежданията за прехвърляне...” за юридически лица се подписват лично от 
представляващия/те дружеството. 

5. В случай на извършване на сделка с компенсаторни инструменти, регистрирани 
на наследници и записани по обща сметка, се подават следните документи до ИП 
член на ЦД : 

 5.1 удостоверение за наследници; 

5.2 документ за собственост /удостоверение/ за компенсаторните инструменти; 

5.3 “Нареждане за прехвърляне на компенсаторни инструменти” , като в поле 
първо ред първи след “Подписаният/та:” се записва “наследници на:”,  а на 
втори ред се изписват трите имена на общия наследодател. В случаи на повече от 
един наследник имената им се попълват на обратната страна на бланката, като се 
записват данните: трите имена, ЕГН, номер на личната карта, подпис, дата 

5.4 в случай на упълномощаване се представя изрично нотариално заверено 
пълномощно за извършване на сделката. Упълномощеният наследник/наследници 
подписва/т формуляра “Нареждане за прехвърляне .” 

6. В случай на плащане с компенсаторни инструменти, при който платец по 
сделката е собственик на компенсаторни инструменти, а получател е компетентен 
държавен орган са необходими следните документи: 

 6.1 нареждане за плащане с компенсаторни инструменти от собственика им 
/съгласно  Образец 01/П17 или Образец 02/П17 Нареждане за плащане с 
компенсаторни инструменти/; 

6.2 уведомление от страна на компетентния държавен орган до Централен 
депозитар / съгласно Образец 03/П17/; 

6.4 документ за собственост на компенсаторните документи /удостоверение/ 

платежно нареждане за платена такса по т.Х от Тарифата на Централен депозитар 
АД за обслужване на плащане с КИ, платено от собственика на КИ /образец 4/ 

7. Посредникът проверява документи по изпълнението на тази процедура и ги 
съхранява в архива си. 
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Приложение 19(П19) – Процедура за оторизация на 
инвестиционните посредници в комуникационната система 
на ЦД АД чрез смарт карти и цифрови сертификати, 
криптиране и подписване на файлове 
1. Целта на въвеждането на настоящата технология е да осигури подписване с 
електронен подпис на електронните документи получени от инвестиционните 
посредници. ЦДАД подписва със свой електронен подпис документите генерирани 
от него. Трансферираните данни се криптират. Основните предимства са: 

Постига се ново ниво на сигурност и защита на информацията при преноса й между 
ИП и ЦДАД; 

Увеличават се значително възможностите на контрол на входните потоци 
информация; 

Отпада задължението за доставяне на хартиени носители на документите; 

За целите на контрола всички хартиени документи ще се съхраняват в 
инвестиционния посредник , като ЦДАД ще има право да прави проверка на тези 
документи за съответствие с електронните съобщения. 

2. Изисквания към инвестиционните посредници: 

Инвестиционните посредници е необходимо да разполагат с цифров сертификат по 
стандарт Х.509 v3 издаден от Централен Депозитар АД. Сертификатът е персонален 
за всеки служител, комуникиращ със системата на ЦДАД. Сертификатът се 
съхранява на смарт карта. 

Необходимо е да се разполага с четец за смарт карта, инсталиран на компютъра , от 
който ще се подготвят и изпращат данните до ЦДАД. 

Централен Депозитар АД предоставя на всички инвестиционни посредници 
програмни модули за криптиране, декриптиране, подписване и проверка на 
подписана на файлове за комуникация между ЦДАД и посредниците.  

Инвестиционните посредници е необходимо да разполагат с публичния ключ на 
ЦДАД  за криптиране на данните . Той е наличен на WEB страницата на ЦДАД, а 
също се записва на смарт картата. 

3. Изисквания към компютърната конфигурация на инвестиционния посредник за 
комуникация с ЦДАД: 

3.1 Компютърната система трябва да е с операционна система:  

MS Windows NT 4.0 Service Pack 4 или по- висок или 

MS Windows 2000 или 

MS Windows XP 

3.2 Четец за смарт карта – предоставя се от ЦДАД  

3.3 Смарт карта със сертификат – предоставя се от ЦДАД 

4. Издаване на сертификат: 

Издаването на сертификати става от ЦДАД по следната процедура: 

Подава се заявление от инвестиционния посредник по образец в ЦДАД за издаване 
на сертификат, придружено с копие от личната карта на лицето за което е 
сертификата; 
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Заявлението се обработва в ЦДАД, като се сравнява с наличните вече данни и 
данните от личната карта на  лицето и заявлението; 

Издава се сертификат, подписан от сертификата на ЦДАД по вътрешната процедура 
в ЦДАД.  

Сертификатът се  записва на смарт карта;  

Смарт картата се предоставя  ЛИЧНО на лицето в запечатан плик срещу лична 
карта и подпис. В плика се намира кода за достъп до картата и инструкция за 
ползването й. 

5. Подписване и криптиране на файл; 

За извършване на тази процедура се използува подготвения за изпращане, съгласно 
всички правила на ЦДАД файл / компресиран с ZIP, некомпресиран с разширение 
.ISO и т.н./ . Файлът се обработва чрез изпълнение на следния командния ред:  

CRYPTSIGN -i<Изходен файл> -o<Резултатен файл> -s<Идентификатор на 
сертфиктата на подписващия> -r<Идентификатор на сертификата на получателя> -v 
-c 

Пример : CRYPTSIGN -izacdad.zip -ozacdad.crp –s”Брокер 1” –r”Депозитар”  

Файлът с име zacdad.zip се криптова и подписва със сертификат на брокер 1 за 
Депозитара. Получава се файл zacdad.crp , който се изпраща по стандартния начин в 
ЦДАД. 

Процедурата връща резултат 0 , ако операцията завърши успешно, иначе връща код 
на грешка. 

6. Декриптиране и проверка на подписа на файл; 

За извършване на тази процедура се изтегля от комуникационния сървър на ЦДАД 
резултатен файл. Файлът се декриптира и проверява , чрез изпълнение на следния 
командния ред:  

DECRYPTSIGN -i<Изходен файл> -o<Резултатен файл> Пример: DECRYPTSIGN -
iotcdad.crp -ootcdad.zip  

Файлът с име otcdad.crp се декриптира и проверява подписа със сертификат на 
ЦДАД . Получава се файл otcdad.ZIP. 

Процедурата връща резултат 0 , ако е вярно е декриптиран и подписа е валиден, 
като в противен случай връща код на грешка. 

7. Действия в ЦД АД - След получаване на файла в ЦД АД  той се декриптира, 
подписа се проверява и при валиден подпис и файл, се обработва. 

Резултатите от обработката се криптират със сертификата на посредниците и се 
подписват от ЦДАД. Подписаните и криптирани резултати се изпращат на 
комуникационния сървър на ЦДАД в пощенските кутии на посредниците. 

Посредника не е задължен да предостави в ЦДАД  хартиен носител. 

Посредника е длъжен да съхранява в архива си всички хартиени носители, 
включително формуляра “Нареждане за прехвърляне ...” 

ЦДАД има право да проверява посредника за наличието на хартиени носители по 
извършваните от него операции. 
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ЦДАД има право да изисква от инвестиционния посредник по всяко време 
хартиените носители на подаваните данни, както  и на първичните документи по 
всички сделки. 
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Приложение 20(П20) - Регистрация на емисии 
права и записване на акции срещу права 
1. Инвестиционният посредник, който обслужва увеличението на капитала, подава 
заявление по Образец 01/П20 от настоящата процедура, за регистрация на емисия 
права. Към заявлението се прилагат следните документи за регистрация на емисията 
права:  

1.1 заверено копие на решение на компетентния орган на емитента за увеличение на 
капитала;  

1.2 заверено копие на публикацията на съобщението в държавен вестник;  

1.3 заверено копие на договора на емитента с ИП, обслужващ емисията;  

1.4 заверено копие на удостоверение за присвоен ISIN код; 

1.5 заверено копие на решение на КФН за одобрение на проспекта за увеличение на 
капитала (за акционерни дружества със специална инвестиционна цел и други 
дружества, когато съществува законово изискване за тях );  

1.6 документ за платена такса за регистрация на емисията права.  

2. ИП по т.1 е задължен да следи за спазването на всички нормативно установени 
правила и изисквания във връзка с осъществяването на процедурата по увеличение 
на капитала, а също и за тези, установени от самото дружество. 

3. След представяне на пълния комплект документи, по т.1, Централен депозитар 
регистрира емисията съгласно нормативно установените срокове.     

3.1 Когато емитентът не е посочил конкретно начинът на регистрация на правата по 
сметки (клиентски или собствени), тя се извършва съответно по собствени сметки 
на титулярите в общия регистър или по клиентските им сметки при ИП, в 
съответствие с това къде се намират акциите към момента на регистрацията на 
емисията права.    

3.1.1 При регистрация на права изцяло по клиентски сметки, депозитарни разписки 
не се издават. 

3.1.2 При първоначално увеличение на капитала на дружество със специална 
инвестиционна цел, правата се регистрират по сметка на ИП - поемател на емисията 
или по клиентска емисионна сметка на  емитента при ИП - поемател на емисията, 
съгласно договора по т.1.3 

3.2 При регистрация по реда на т.3.1., емитентът може да заяви издаването на 
депозитарни разписки чрез ИП, за правата регистрирани по собствени сметки. 
Разписките се предоставят на собствениците по начин, определен от емитента.  

3.2.1 Депозитарните разписки се отпечатват  в срок, съобразен с технологичното 
време, необходимо за обработка на информацията, включително и самото 
отпечатване, за което емитентът се уведомява писмено с издаването от ЦД АД на 
акта за регистрация. 

3.3 По решение на емитента за регистрираните права по собствени сметки, може да 
не се издават/отпечатват депозитарни разписки. В този случай е необходимо да 
бъдат изпълнени следните изисквания: 

3.3.1 Между емитента и  избран от него ИП да има сключен договор за обслужване 
на инвеститорите с права по лични сметки, включващ клауза, че ИП има право да 
изисква информация от ЦД и въз основа на нея да издава документ  по реда на т.3.3 
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и 3.4 от настоящата процедура за притежаваните права. Този документ 
(Приложение 2/П20), съдържа следните задължителни реквизити: 

3.3.1.1 име на ИП – издател на документа; 

3.3.1.2 номер на документа и дата на издаването му; 

3.3.1.3 наименование “Удостоверение”; 

3.3.1.4 трите имена и ЕГН, съответно наименование и БУЛСТАТ, на притежателя на 
правата; 

3.3.1.5 номер на личната сметка на притежателя на правата (титуляра); 

3.3.1.6 количеството права, намиращи се по сметката в момента на проверката; 

3.3.1.7 ISIN код на емисия; 

3.3.1.8 емитент. 

3.3.2 Уведомително писмо от емитента до Централен депозитар АД, относно 
обстоятелствата по т.3.3. с приложено към него заверено копие от договора по т. 
3.3.1. 

3.4 Проверката за притежаваните права и издаването на документ Образец 02/П17  
се извършва единствено чрез ИП, с когото емитентът е сключил договора от т.3.3.1. 
Поради спецификата си съобщението МТ522 не съдържа номера на собствената 
сметка на титуляра, но тя се обявява в отговора от Централен депозитар – 
съобщение МТ 521. Всяко удостоверение е с уникален номер, който се формира  от 
глобалния номер на посредника като префикс и номера на съобщение МТ 522. 
Инвестиционните посредници по т.3.3.1 нямат право да предоставят информация от 
удостоверението и/или негово копие на никого освен на титуляра или на 
упълномощено от титуляра лице с изрично пълномощно с нотариална заверка.  

3.4.1 При прехвърляне на правата от собствена по клиентска сметка номерът на 
удостоверението по т.3.3.1 се вписва в двупластовото хартиено нареждане, вместо 
номер на депозитарна разписка. 

4. След регистрацията на емисията права, Централен депозитар издава Акт за 
регистрация на емисията. 

4.1 Притежателите на права, които желаят да ги упражнят и да придобият акции 
срещу тях, заявяват това обстоятелство пред ИП. 

4.1.1 В случай, че правата не са по клиентска сметка при ИП по т.4.1, този ИП, въз 
основа на заявление по т.4.1, открива клиентска сметка за съответната емисия права 
при себе си, съгласно приложение 06/П06 - за права регистрирани по собствена 
сметка, и съгласно приложение 07/П07 - за права регистрирани по клиентска сметка 
при друг ИП. 

4.1.2 ИП по т.4.1.1 изпраща съобщение МТ542 с данни за клиента, ISIN кода на 
емисията права, броя на акциите, които да бъдат записани. ИП, обслужващ 
емисията права, изпраща съобщение МТ540 с данни за емитента и броя на акциите, 
които да бъдат записани на лицето по т.4.1. При съответствие на двете съобщения 
системата на ЦД блокира съответния брой права по клиентската сметка по т4.1.1. 

4.1.3 В случай, че вместо съобщенията по т.4.1.2 съответните ИП изпратят 
съобщения МТ543 и МТ541, съдържащи и данни за извършване на плащането, ЦД 
прехвърля съответните средства от сметката на ИП по т.4.1.1 по сметката на ИП, 
обслужващ емисията права. 
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4.2 В срок от  3  /три/ работни дни след приключване на процедурата по 
увеличението на капитала ИП по т.1 е задължен да уведоми ЦД писмено за това.  

5. Ред за продажбата при условията на явен аукцион по реда на чл.112б, ал.7 на 
права при увеличението на капитала на публично дружество.   

5.1 Инвестиционният посредник, обслужващ увеличението на капитала на 
публичното дружество, следва: 

5.1.1 Да уведоми Централен Депозитар АД за предстоящия аукцион по т.5 три 
работни дни преди датата на самия аукцион. 

5.1.2 В срока по т.5.1.1 да заяви откриване на клиентска сметка на емитента 
съгласно Правилника на ЦД АД. 

5.1.3 Да заяви в Централен депозитар издаването на удостоверение за упражнените 
и неупражнени права, като заплати съответната такса по Тарифата за цените на 
услугите на Централен депозитар. 

5.1.3.1 При изготвянето на удостоверението по т.5.1.3., в него следва да бъдат 
отразени и правата, предмет на процедура по наследяване, но без заявени 
прехвърляния към момента на изготвяне на удостоверението. Същите се деблокират 
в системата на Централен депозитар, за да излязат от процедурата по наследяване и 
се включват в общия брой права, предложени за продажба на аукциона. 

5.1.3. В случай, че правата са предмет на нареден трансфер за прехвърляне във 
връзка с наследство, те не се деблокират, за да се осигури приключването на 
трансфера. 

5.2 Най-късно на следващия работен ден /два работни дни преди датата на 
аукциона/ Централен Депозитар АД изпълнява заявката по т.5.1.2. 

5.3 Централен Депозитар АД служебно прехвърля правата, срещу които не са 
записани акции от новата емисия , включително и правата по т.5.1.3.1, по 
клиентската сметка по т.5.1.2. два работни дни преди аукциона. 

5.4 ИП заявява в Централен депозитар издаването на удостоверение за постъпилите 
суми от продажбата на права по сметката на ЦД, и че разпореждането с тези суми 
може да се извърши само след отразяването в ЦД на вписването на увеличението на 
капитала в съда. Удостоверението се издава след приключване на прехвърлянията 
на емисията права, следствие на аукциона по т.5. 

5.5 При нареждане за запориране на активи, включващи и права, се уведомява 
органа, наредил запора, за наличието на правата в портфейла на длъжника. Това не 
се отнася за случаите, когато нареждането за запор идва след сключването на 
сделките на аукциона. В тези случаи се прилагат разпоредбите по чл. 78г, чл. 78д и 
чл. 78е от ЗПУПС. При записване на акции срещу правата запорът се прехвърля 
върху акциите. 

5.6 Приключване на сделките от аукциона по чл.112б от ЗППЦК. 

5.6.1 Всички сделки в резултат на аукциона приключват съгласно Приложение 
07/П07 от Правилника на ЦДАД, относно сделки с ценни книжа.  

5.6.2 В случай , че на аукциона не са продадени всички права , разпределянето на 
общия брой непродадени права става въз основа на следния алгоритъм: 

5.6.2.1 Непродадените права се разпределят пропорционално на броя права , 
прехвърлени по т.5.3. в общия пул права на дадения титуляр. 

5.6.2.2 Правото е неделимо. 
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5.6.2.3 Формира се следният коефициент на продажба на правата:  

сумата продадени права 

Q = 1 -   _________________________________ 

сумата предложени на аукциона права 

5.6.2.4 Броят предложени права в общия пул на всеки титуляр се умножава по 
коефициента на продажба Q.  

5.6.2.5 Получените по т. 5.6.2.4 числа за непродадени права се закръглят по следния 
принцип : при дробна част по-малка от 0.5 - към по-малкото цяло число, при дробна 
част по - голяма или равна на 0.5 - към по - голямото цяло число. 

5.6.2.5.1 Сумират се сумите по т.5.6.2.5 и се изваждат от общата сума на 
непродадени права.( разликата Р = непродадени права - сума права по т.5.6.2.5 /след 
закръгление/). 

5.6.2.5.2 За всеки субект и участник в пула за аукциона се определя коефициент на 
грешката D = ( сума по т.5.6.2.5 - пресметната сума по т.5.6.2.4 ) / пресметната сума 
по т.5.6.2.4. 

5.6.2.5.3 Ако Р / от т. 5.6.2.5.1. / е положително число то се прибавя 1 /едно / към 
сумата по т.5.6.2.5 на титуляра с най - малък коефициент D, ако е отрицателно се 
изважда 1 /едно/ от сумата по т.5.6.2.5 на титуляра с най - голям коефициент D. Ако 
има титуляри с равни максимални или минимални коефициенти D операцията се 
извършва на лотариен принцип по между им. С така получената сума титулярът 
участвува в по нататъшните изчисления вместо сумата по т.5.6.2.5. 

5.6.2.5.4 Алгоритъмът се повтаря от т. 5.6.2.5.1. до т. 5.6.2.5.3., докато се получи Р 
=0 . 

5.7 Непродадените права от аукциона получени по т. 5.6.1. или т. 5.6.2. се връщат 
обратно по сметките на собствениците им / обратно на реда по т. 5.3. / на следващия 
работен ден след приключване сетълмента на всички сделки по аукциона 

5.8 ИП поемател на емисията заявява и ЦД изготвя справка за лицата записали 
права. Изготвянето на справката се таксува съгласно Тарифата за цените и услугите 
на ЦД.   

6. Ред за разпределяне на сумите, постъпили  по сметка на централен депозитар  в 
резултат от  продажба на права и записване на акции при увеличение на капитала на 
емитент. 

6.1 Условия и ред при приключване на емисия права и разпределяне на суми 
постъпили  в резултат на сключени сделки с тези права на фондовата борса.  

6.1.1 В случай на  приключила емисия и постъпили суми  в резултат на сключени 
сделки  на борсата за продажба на права, в ЦД  се предоставят  документи за 
регистрация на акциите от увеличението на капитала по т.3 от Приложение 02/П02: 

6.1.2 ИП член на ЦД, който обслужва емисията подава заявление в което се  
съобщава за  приключването на емисията  и се посочва сметката на ИП, по която 
ЦД следва да преведе сумите от продажба на права; 

6.1.3 Дружеството емитент подава писмено уведомление,  в което се посочва 
банковата сметка, по която следва да се преведат паричните суми в резултат на  
продажби от лични сметки    чрез  аукцион    на фондовата борса.  
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6.1.4 ЦД превежда средствата от продажбата на права, регистрирани по лични и 
клиентски сметки, в срок до 10 работни дни след деблокиране акциите от 
увеличението на капитала по т.3.4.3 от Приложение 02. В случай, че не са 
изпълнени условията на т. 6.1.2 и т. 6.1.3, срокът тече от момента на тяхното 
изпълнение. 

6.1.5 Централен депозитар превежда на дружеството – емитент суми от средства 
получени след закръгляне на остатъка от проведените права на аукцион, които,  
разпределени между акционерите, не подлежат на прехвърляне чрез платежната 
система.  

6.2 След приключване на емисия права ЦД извършва следните действия: 

6.2.1 Изготвя списък на лицата – продавачи на права по ИП и предоставя същия на 
ИП. Списъкът съдържа трите имена, съответно наименование, ЕГН /БУЛСТАТ, 
сума, която трябва да се преведе в полза на лицето .  

6.2.2 ЦД уведомява с електронно съобщение ИП-продавачи за приключване на 
емисията след изпълнение на условията по т.6.1.  В случай, че ИП е поемател на 
емисията права, той се задължават да  декларират писмено пред ЦД сметката, по 
която да се преведат сумите за целите на тази процедура . 

6.2.3 ЦД превежда сумите по сметка на ИП посочена в т. 6.2.2 

6.3 Условия и ред за разпределение  на суми в резултат на аукцион на фондовата 
борса 

6.3.1 В случай на постъпили суми в резултат на аукцион при продажба на права от 
клиентски сметки се прилага реда по  т. 6.1 

6.3.2 ЦД предоставя на дружеството емитент списък на лицата , на които следва да 
се преведат сумите, постъпили от продажба на права. Списъкът съдържа данните по  
6.2.  
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Приложение 21(П21) - Идентификация на 
чуждестранни лица, притежаващи ценни книжа при 
попечител 
1. С настоящата процедура се определя реда и начина за идентифициране на 
клиентите на чуждестранни лица, имащи право по националното си 
законодателство да извършват услуги и дейности по чл.74б от ЗППЦК. 

2. Идентификацията на лицата по т.1 се извършва чрез  ИП-член на ЦД, въз основа 
на разпечатка на S.W.I.F.T. или друг тип съобщение, изпратено от чуждестранния 
попечител до ИП-член на ЦД, при когото е клиентската сметка на този попечител. 
Съобщението трябва да съдържа данни за идентификацията на клиентите, които 
включват задължително името на физическото/юридическото лице, клиент на 
чуждестранния попечител. Въз основа на тези нареждания, ИП-член на Централен 
Депозитар изпраща съобщения за прехвърляне на съответния портфейл. 

Документите, съдържащи инструкциите за прехвърляне, се съхраняват от ИП-член 
на ЦД. 
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 Приложение 23(П23) - Приключване на сделки с 
ценни книжа чрез системата за брутен 
сетълмент в реално време 
Настоящата процедура определя технологията на обработка и приключване на 
сделки с ценни книжа. 

Предмет на регулиране:  

1. Предмет на настоящата процедура са: 

1.1 Всички сделки с ценни книжа, сключени на регулираните пазари на ценни 
книжа; 

1.2 Сделки, регистрирани в Централен Депозитар АД със заявка за извършване на 
паричен сетълмент по тях; 

1.3 Прехвърляне на ценни книжа в резултат на първично предлагане или обратно 
изкупуване на ценни книжа; 

1.4 Обратно изкупуване и предлагане на ценни книжа, извършвано от 
инвестиционни дружества от отворен тип; 

1.5 Заявки за превърляне  на парични средства между сетълмент и несетълмент 
сметки на инвестиционни посредници; 

1.6 Други операции, изискващи прехвърляне на парични средства. 

Основни принципи за обработка на сделките с ценни книжа: 

2. Приключването на сделките в Централен депозитар АД се извършва в деня Т + 2 / 
вторият ден / след деня Т.  

3. Приключването на сделките в Централен Депозитар АД се извършва на нетна 
база по отношение на паричните вземания и задължения по тях. Пресмята се 
нетната позиция на всеки член на Централен Депозитар АД, на основа на сделките 
по т. 1 за деня, както и неприключили такива от предходни дни. 

4. Инвестиционните посредници са длъжни да открият поне една сметка 
(сетълмент-сметка) със специален режим  на управление за целите на 
приключването на сделки с ценни книжа в произволна търговска банка – участник в 
РИНГС, съгласно Процедурата за извършване на плащания по сделки с безналични 
ценни книжа /П24/. Инвестиционните посредници нямат право да задължават тези 
сметки по друг начин, освен чрез заявка към Централен Депозитар АД. 

4.1 Инвестиционните посредници са длъжни да открият поне една сметка 
(несетълмент-сметка) със свободен режим на управление за целите на разплащане с 
клиенти след приключването на сделки с финансови инструменти, в същата 
търговска банка – участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент 
сметката. 

4.2 Инвестиционните посредници са длъжни да открият поне една сметка 
(несетълмент-сметка) със свободен режим на управление за целите на разплащане с 
клиенти при извършване на корпоративни действия – изплащане на дивиденти, 
лихви и главници по облигационни емисии, в същата търговска банка – участник в 
РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент сметката. 

4.3 Инвестиционните посредници са длъжни да открият поне една сметка 
(несетълмент-сметка) със свободен режим на управление за целите на разплащане с 
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клиенти при извършване на корпоративни действия – изплащане на суми от 
продажби на права, в същата търговска банка – участник в РИНГС и в същия клон, 
в който е открита и сетълмент сметката. 

4.4 Инвестиционните посредници са длъжни да открият сметка (сетълмент-сметка) 
със свободен режим на управление за целите на маржин търговията, в същата 
търговска банка – участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент 
сметката. 

4.5 Инвестиционните посредници са длъжни да открият сметка (сетълмент-сметка) 
със свободен режим на управление за осъществяване на къси продажби, в същата 
търговска банка – участник в РИНГС и в същия клон, в който е открита и сетълмент 
сметката. 

4.6 Всички сметки по т.т. 4.1 – 4.3 се считат за несетълмент сметки и не участват в 
разплащането с парични средства по сделки с финансови инструменти. 

4.7 Сметките по т.т. 4.1 - 4.3  могат да бъдат една и съща, като в декларацията, с 
която се посочват в Централен депозитар АД, е задължително изрично изрично да 
бъде упоменато всяко едно предназначение, за което ще се ползва тази сметка. 

4.8 Сметките за маржин търговията и късите продажби задължително са различни. 
Те се посочват в съобщенията за сделките от съответния тип. Третирането на тези 
сметки е като сетълмент сметки, съгласно Приложение 24/П24/ към правилника на 
Централен депозитар АД. 

 

5. Централен Депозитар АД получава минимум два пъти дневно данни от банките 
по т. 8 за наличностите по сетълмент-сметките на инвестиционните посредници. В 
случай, че Централен Депозитар АД не получи данни за сетълмент-сметка на 
инвестиционен посредник, приема, че няма наличност по тази сметка. 

6. Банките членове на депозитара декларират пред Централен Депозитар АД лимит 
от парични средства, предназначен за приключване на сделки с ценни книжа 
/собствени или на обслужвани от тях клиенти/. 

7. Задължаване на сетълмент-сметка от титуляр - инвестиционен посредник се 
извършва само във връзка с приключване на сделки с ценни книжа или след заявка 
за прехвърляне на парични средствата по друга несетълмент-сметка.  

8. След пресмятането на нетните позиции на инвестиционните посредници, 
получените дебитни нетни позиции се сравняват с получените данни от търговските 
банки за наличностите по сетълмент-сметките на инвестиционни посредници по т. 
9. При недостатъчна наличност нетната позиция на инвестиционния посредник се 
коригира до получаване на нетна позиция, която е по–малка или равна на 
наличностите във всички негови сетълмент-сметки. Корекцията се извършва чрез 
забава в приключването на достатъчен брой сделки “купува” на съответния 
инвестиционен посредник по реда на настоящата процедура. 

9. При пресмятането на нетните позиции се спазват следните приоритети, изброени 
от най-висок към най-нисък приоритет : 

9.1 Приоритетът спрямо вида на пазарите и техните сегменти е следният: 

9.1.1 Сделки, сключени на регулирани пазари; 

9.1.2 Обратно изкупуване, търгово предлагане и други сделки със специален режим 
за ценни книжа, регистрирани на регулирани пазари; 
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9.1.3 Първично публично предлагане; 

9.1.4 Сделки, сключени на нерегулирани пазари; 

9.1.5 Заявки от инвестиционни посредници  за прехвърляне на средства по  
несетълмент-сметки. 

9.2 Приоритет спрямо вида на сделките е следният: 

9.2.1 Сделки, в които страните - инвестиционни посредници търгуват за сметка на 
свои клиенти; 

9.2.2 Сделки, в които една от страните - инвестиционни посредници търгуват за 
сметка на свои клиенти; 

9.2.3 Сделки, в които страните - инвестиционни посредници търгуват за собствена 
сметка. 

9.3 Приоритет спрямо време на сключване на сделките: 

9.4 Сделките, постъпили по-рано в системата или сключени по-рано на регулирания 
пазар са с по-голям приоритет, при равни приоритети по т. 13.1. и т. 13.2. 

10. Прехвърлянето на парични средства от сетълмент-сметка към несетълмент-
сметка се извършва чрез Централен Депозитар АД. Инвестиционните посредници 
могат да заявяват тези прехвърляния писмено или в определен от депозитара 
електронен формат. Заявките се включват в текущия сетълмент цикъл, ако са 
постъпили до 13.30 часа, в противен случай остават за изпълнение в следващия 
сетълмент цикъл. 

ІІІ. Технология на приключване на сделките: 

11. За Централен Депозитар АД  денят означен с Т е, както следва: 

за сключени сделки на БФБ - това е денят на получаване на информацията за 
сделките. При закъснения от страна на БФБ при изпращане на информация за 
сделките ЦД се стреми да компенсира закъснението спрямо деня на сключване; 

за извънборсови сделки, прехвърляния без промяна на собствеността, в това число и 
прехвърляния от и към маржин сметки и сметки за къси продажби - това е денят на 
приключване на процеса на сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите 
(matching) на съобщенията за сделките. 

12. До края на деня Т – 18:00 часа в Централен Депозитар АД е необходимо да 
постъпят достатъчно данни за приключване на сделката от страните по сделката - 
инвестиционни посредници. 

13. Данните по сделката се проверяват до 19:00 часа и се изпраща обратна 
информация към инвестиционните посредници - страни по нея за евентуални 
грешки и несъответствия, както и за етапа, на който се намира обработката на 
сделката. В случай, че в срока по т.12 в системата на ЦД не постъпят достатъчно 
данни за приключване на сделката, проверката се извършва след момента на 
постъпване на тези данни. 

14. В деня Т + 1 до 17:00 часа инвестиционните посредници могат да извършват 
поправка на възникналите грешки, корекции на данни по сделката. 

15. В деня Т + 2 до 9:00 часа търговските банки изпращат данни за наличностите по 
сетълмент-сметките на инвестиционните посредници до Централен Депозитар АД. 

16. В деня Т + 2 в 8:00 часа Централен Депозитар АД подрежда всички сделки с 
коректно постъпила информация  по приоритетите, описани в т. 9. 
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16.1 Централен Депозитар АД извършва проверка за наличност на ценни книжа по 
сметките на титулярите – продавачи по сделката. При недостатъчна наличност на 
ценни книжа съответната сделка се изважда от общия ред и се отбелязва като 
“липса на ценни книжа”.  В проверката за наличност на ценни книжа се включват и 
наличностите, следствие на  изпълними сделка от тип “купува” за съответните 
ценни книжа, същия титуляр и които ще приключат в същия сетълмент-период.  

16.2 За всички сделки ценните книжа се блокират по сметката, по която са налични. 
Централен депозитар приема, че моментът на блокиране на ценните книжа по този 
ред е моментът по смисъла на чл. 78е от ЗПУПС, след който участник в системата 
или трето лице не може да оттегли или отмени приетото от системата на ЦД 
нареждане, както и изпълнението на това нареждане не може да бъде осуетено по 
друг начин. След този момент ЦД не изпълнява запори и нареждания за налагане на 
др. тежести върху ценните книжа, предмет на съответната сделка. 

16.3 При стартиране на сетълмента за всички сделки за сметка на клиенти, при 
които участват повече от един клиент, ценните книжа се прехвърлят в междинна 
сметка (по т.6.7 от Приложение 7/П07), откъдето след това се разпределят 
съобразно нарежданията за прехвърляне. 

17. На основата на всички успешно проверени сделки се извършва пресмятане на 
нетната позиция на съответния инвестиционен посредник. Тя се пресмята като се 
сумират паричните суми от всички нареждания, по които инвестиционният 
посредник получава средства и се извадят сумите от нареждания, по които 
инвестиционният посредник е задължен. Получената нетна позиция е дебитна, 
кредитна или нулева. 

18. Дебитните позиции на всеки инвестиционен посредник се сравняват със сумата 
от наличностите по всички негови сетълмент-сметки. При недостатъчна наличност 
на парични средства, съответната сделка се изважда от общия ред по нейния 
приоритет и се отбелязва като “липса на парични средства”. Сделките се изваждат 
една по една и след всяка се пресмятат нови нетни позиции на всички 
инвестиционни посредници. 

19. Стъпките по т. 17 и т. 18 се повтарят до получаване на резултат, при който 
всички нетни дебитните позиции са по–малки или равни на сумарните наличности 
по сетълмент-сметки на инвестиционния посредник. 

20. Централен Депозитар АД след приключване на обработката информира 
инвестиционните посредници за статуса на сделките. 

21. От 10:30 часа до 13:00 часа инвестиционните посредници могат да коригират 
наличностите по сетълмент-сметките в търговските банки. 

22. В деня Т + 2 до 13:00 часа търговските банки, изпращат окончателни данни за 
наличностите по сетълмент-сметките на инвестиционните посредници до Централен 
Депозитар АД. 

23. Централен Депозитар АД извършва отново действията от т. 16 до т. 20. като 
отчита нови наличности заявени от търговските банки по сетълмент-сметките на 
инвестиционните посредници. В случай, че банка не изпрати данни по т. 22., 
Централен Депозитар АД приема за валидни тези данни, които са получени по т. 15. 
При липса на данни за съответния сетълмент период, Централен Депозитар АД 
приема, че сметките са с нулева наличност. Действията от т. 16 до т. 20. се 
извършват на всеки кръгъл час от 8:00 до 13:00 часа. 
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24. На основата на получените нетни позиции за инвестиционните посредници по т. 
18 и като се отчита тежестта на разпределението на наличностите по сетълмент-
сметките на инвестиционните посредници по съответните търговски банки, както и 
позициите на самите банки следствие сделките им с ценни книжа се пресмятат 
нетните позиции на всяка търговска банка спрямо РИНГС. За целта се сумират 
всички кредитни и се изваждат всички дебитни позиции по сетълмент-сметки на 
инвестиционни посредници, клиенти на съответната банка, както и нейните 
собствени позиции следствие сделки с ценни книжа. Получената нетна позиция е 
дебитна, кредитна или нулева.  

25. На основа на пресмятанията по т.24 Централен депозитар АД изготвя и изпраща  
съобщение “Заявка за нетен сетълмент “ към РИНГС до 14.59 часа. 

26. До 17:00 часа Централен Депозитар АД получава отговор от РИНГС за успешно 
или неуспешно обработено съобщение “ Заявка за нетен сетълмент”.  

27. При неуспешно обработено съобщение по т.26. всички сделки се прехвърлят за 
следващия сетълмент-период, като при извършването на пресмятанията се изваждат 
нетните позиции на търговските банки по т. 24., за които е получена информация 
“Недостатъчно парични средства”.  

28. При успешно обработено съобщение “Заявка за нетен сетълмент“ ценни книжа 
се прехвърлят по сметките на купувачите. При сделки при, които продавачите и/или 
купувачите са повече от един, ценните книжа се прехвърлят през съответните 
трансферни сметки (по т.6.7 от Приложение 7/П07) на инвестиционните посредници 
– представляващи страните по сделката.  

29. При успешно обработено съобщение “Заявка за нетен сетълмент“, Централен 
Депозитар АД  изготвя съобщение за търговските банки за нетните позиции по 
всяка една сетълмент-сметка при тях като резултат на извършения сетълмент по 
сделки с ценни книжа. Като основание за извършваните операции се посочва 
референтият номер на сделката с ценни книжа в Централен Депозитар АД. 

30. Централен депозитар АД информира инвестиционните посредници за 
приключилите сделки. Централен депозитар АД информира незабавно своите 
членове за неприключването на сделки, по които те са страна. Информацията 
съдържа и причината за неприключване. Информирането се извършва в 
съответствие с изискванията на Наредба №8 на КФН, чрез информационната 
система на депозитара. 

31. Сделките, отбелязани като “чакащи ценни книжа “ или “чакащи парични 
средства “ участвуват във всеки следващ сетълмент-период до успешното им 
приключване, но не по-късно от деня Т+7 включително, след което се отбелязват 
като “Неизпълними“ и се уведомяват съответните заинтересовани страни и 
длъжностни лица. След изтичане на този период сделката остава регистрирана в 
системата на Централен депозитар и може да бъде обработена въз основа на 
получена допълнителна писмена информация от регулирания пазар или страните по 
сделката. 

32. При получаване на уведомление от БНБ за деактивиране или временно 
ограничаване на банка, спрямо която са предприети оздравителни мерки или 
прекратителна процедура, съгласно чл.78д от Закона за платежните услуги и 
платежните системи, Централен депозитар уведомява своите членове, чрез 
публикация на своя сайт в Интернет и изпраща информацията до всички членове в 
първия информационен файл, изготвен след получаване на уведомлението от БНБ. 
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32.1 От момента на уведомяване за деактивирането или временното отстраняване на 
банка, всички членове на Централен депозитар, които имат сметки в тази банка, са 
длъжни да прекратят подаването на заявки за плащане по сделки чрез тези сметки. 
Това не се отнася за вече подадени заявки по сключени сделки на етап Т+0 и Т+1, 
както и за неприключили сделки на етап Т+2 или по-късен от него. Членовете на 
Централен депозитар от този момент нататък следва да посочват сметки в банка, 
различна от тази, за която е получено уведомлението за деактивиране или временно 
отстраняване. 

32.2 В случай, че заявката за нетен сетълмент от Централен депозитар бъде отказана 
от БНБ, заради участие на деактивиран или временно отстранен участник, 
Централен депозитар изготвя нова заявка за нетен сетълмент, като изважда от 
системата за нетиране всички нареждания за плащане от и към тази банка. За 
извадените нареждания за плащане Централен депозитар изготвя и изпраща 
писмена заявка до БНБ, съгласно техен образец.  Писмена заявка се изготвя и 
изпраща в деня на приключване на сделките. Такива заявки се изготвят във всеки 
един от дните на приключване и за сделки, които са постъпили в системата на 
Централен депозитар, но към момента на получаване на уведомлението, не са били 
на етап Т+2, а са били на етап Т+0 или Т+1. 

32.3 След получаване на отговор от БНБ за статуса на наредените операции, 
Централен депозитар изготвя информация за своите членове, чиито плащания са 
свързани с деактивираната или временно отстранена банка. 

32.4 при изпълнение на заявката за нетен сетълмент Централен депозитар 
предприема действията по т.28 от настоящата процедура.” 
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Приложение 24(П24) – Извършване на 
плащания по сделки с безналични ценни книжа 
1. Настоящата Процедура регламентира принципите, организацията и технологията 
за извършване на плащания по сделки с безналични ценни книжа, осъществявани 
чрез системата на ЦД АД  през RINGS.  

2. Процедурата е съобразена с изискванията на Наредба № 3 на БНБ за паричните 
преводи и платежните системи; Правила и процедури за работа на RINGS и другите 
нормативни актове, регламентиращи дейността на ЦД. 

3. Определения 

3.1 Банка е местна банка или клон на чуждестранна банка, получила лиценз за 
извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон. 

3.2 Банкова сметка на член на Централния депозитар е разплащателна сметка по 
смисъла на чл. 2, ал.  3, т. 1 от Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и 
платежните системи. Допълнителните изисквания за разпореждането със средствата 
по тези сметки се определят с тази процедура. 

3.3 Заявка за сетълмент е платежна инструкция, подавана в RINGS от системен 
оператор по плащанията по предварително определен формат. 

3.4 Искане за превод  е писмено или в електронен вид волеизявление на член на 
Централния депозитар, подадено до Централния депозитар. Искането съдържа 
указания за извършване на превод от банковата сметка на члена на Централния 
депозитар и е със съдържание и реквизити, определени с Правилника на 
Централния депозитар. 

3.5 Наличност по банкова сметка е разполагаемата сума по банкова сметка за 
извършване на плащане по сделки с безналични ценни книжа. 

3.6 Наличност по сметка с безналични ценни книжа е броят свободни за 
прехвърляне безналични ценни книжа по тази сметка. 

3.7 Безналичен превод е прехвърляне на парични средства, извършено чрез 
задължаване и заверяване на банкови сметки. 

3.8 Пресметнати парични нетни задължения  са суми, получени след нетирането на 
вземанията и задълженията, възникнали след сключването и регистрирането на 
сделки с безналични ценни книжа от членовете на Централния депозитар. 

3.9 Сетълмент в БНБ е прехвърляне на парични суми между водени в БНБ 
сетълмент-сметки на участниците в сетълмента. 

3.10 Система за инвестиционни посредници (СИП) е система от указания за 
типовете съобщения за прехвърляне на безналични ценни книжа, пренасяни по 
електронен или друг начин между Централния депозитар и членовете му. 

3.11 Сметка за сетълмент е водена в БНБ сметка на участник в сетълмента. 

3.12 Съобщение на СИП представлява последователност от символи по стандарта 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) с дължина и синтаксис,  
както са описани в стандартите на ISO (International Standard Organization) - ISO 
15022 формат и конкретизирани в СИП. 

3.13 RINGS (Real-time INterbank Gross Settlement system)” е система за брутен сетъл-
мент в реално време в БНБ, в която сетълментът на плащания в национална валута 
на територията на страната се извършва незабавно и индивидуално за всяко 
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нареждане за превод в съответствие с операционни правила и процедури, изготвени 
от БНБ.  

4.  Общи принципи за плащания по сделки с безналични ценни книжа. 

4.1 Участници в процеса на плащане са: 

4.1.1 Член на Централния депозитар; 

4.1.2 Банка, при която е открита парична сметка на член на  Централния   депозитар, 
когато членът не е банка; 

4.1.3 Централен депозитар; 

4.1.4 Българска народна банка – като агент по сетълмента. 

4.2 Сетълмент на безналични ценни книжа.  

Сетълмента на безналични ценни книжа се осъществява по ред на Приложение 23 
глава 3. 

  4.3 Основание за плащане. 

Основанията за плащането по сделки с безналични ценни книжа са регистрирани в  
Централния депозитар сделки с безналични ценни книжа с уговорена доставка 
срещу плащане, въз основа на които са пресметнати  парични нетни позиции на 
членовете на Централния депозитар. 

4.4 Предварително съгласие за разпореждане с парични средства по банкова сметка 
на член на Централния депозитар 

4.4.1 За осъществяване плащания по сделки с безналични ценни книжа,  
инвестиционните посредници, различни от банки, откриват разплащателни  сметки 
при избрана от тях банка, които се използват единствено за обслужване на 
плащанията, свързана с дейността им като инвестиционни посредници. В договора 
за откриване на сметка между обслужващата банка и инвестиционния посредник 
титулярът предварително се съгласява сметките да се задължават само и единствено 
от Централния депозитар  от името и за сметка  на инвестиционния посредник в 
следните случаи: 

 случаите по т.4.3; 

 по искане на титуляра на сметката, отправено до Централния депозитар, 
съгласно Правилника на ЦД. 

4.4.2 Всеки член на Централния депозитар се съгласява в писмена форма 
Централният депозитар да организира и извършва всички действия относно 
приключването на сделки с уговорена доставка срещу плащане и обслужване на 
плащания по облигационни емисии. Членът на Централния депозитар е длъжен да 
изпълни всички инструкции на Централния депозитар, произтичащи от това 
съгласие.  Членът на Централния депозитар представя в обслужващата банка 
“Съгласие за директен дебит” – Приложение № 7 към чл. 21, ал. 2 от Наредба № 3 
на БНБ за паричните преводи и платежните системи.   

4.5 Отмяна на предварително съгласие по т.4.4.2 

Отмяна на предварително съгласие за разпореждане с парични средства от страна на 
члена на Централния депозитар, различен от банка, става с изричното съгласие на 
Централния депозитар след писмено заявяване. 

4.6 Условия за извършване на плащане. 
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Плащането се извършва при следните условия: 

4.6.1 Членът на Централния депозитар е  представил в обслужващата го банка 
Съгласие за директен дебит от неговата банкова сметка по искане на Централния 
депозитар, като декларира тази сметка в Централния депозитар. 

4.6.2 Членовете на Централния депозитар, които са банки, използват в случаите 
по 4.6.1. сетълмент-сметките си в БНБ без да представят Съгласие за директен 
дебит. 

4.6.3 По банковата сметка или сметката за сетълмент на члена на Централния 
депозитар има необходимата наличност. 

4.6.4 Членът на Централния депозитар е подал своевременно набора от 
нареждания за извършване на операции съгласно изискванията на  системата СИП. 

4.7 Нетни позиции на членовете на Централния депозитар 

4.7.1 Централният депозитар пресмята на многостранна основа нетните позиции 
на взаимните парични задължения на членовете, възникнали като резултат от 
регистрираните, но неприключили сделки с безналични ценни книжа към текущия 
момент и съгласно графика на системния ден на RINGS. 

4.7.2 Пресмятането на нетните позиции се извършва едновременно както за 
инвестиционни посредници, така и за банки, които са участници в сделки с 
безналични ценни книжа. Съгласно Приложение 23. 

4.8 Съвкупна нетна позиция на банка  

4.8.1 Централният депозитар пресмята съвкупните нетни позиции на банките, 
участници в плащания по сделки с безналични ценни книжа в RINGS, като сумира 
нетните позиции на членовете на Централния депозитар, клиенти на съответните 
банки, за всяка банка поотделно. 

4.8.2 Когато банката е страна по сделки с безналични ценни книжа, то нейната 
нетна позиция също участва във формирането на съвкупната нетна позицията на 
банката. 

4.9 Предварително информиране на банките за нетните позиции по сделки с 
безналични ценни книжа  

Сумата за плащане на съответната банка е равна на нейната съвкупна нетна 
позиция. Централният депозитар уведомява предварително банката за нетните 
позиции по сделки с безналични ценни книжа съгласно графика на системния ден 
на RINGS и Правилника на Централния депозитар.  

4.10 Информиране за наличности по банкови сметки 

С даденото  предварително съгласие за разпореждане   с банковата сметка по сделки 
с безналични ценни книжа, членът на Централния депозитар, различен от банка, се 
съгласява банката чрез централното си управление да информира ежедневно 
Централния депозитар за наличността по банковата сметка. 

Банка-член на Централния депозитар информира Централния депозитар  и за 
заделените от нея парични средства за сделките на самата банка и нейни клиенти в 
качеството й на инвестиционен посредник. 

В случай, че дадена банка не изпълни задължението си по тази точка  се счита, че 
всички сметки  на клиенти на Централния депозитар в тази банка, включително и 
собствените й средства във връзка с плащанията с безналични ценни книжа, са с 
нулева наличност. 
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4.11 Определяне на възможните плащания по банкови сметки по сключени 
сделки с безналични ценни книжа 

На основание информацията за наличностите по банковите сметки, Централният 
депозитар определя окончателните нетни позиции на своите членове и инициира 
заявка за сетълмент в RINGS. Сделките, за които няма достатъчна наличност по 
банкови сметки, се  включват в заявката за сетълмент, която се подава  на 
следващия системен ден на RINGS. Централният депозитар уведомява страните по 
неприключените сделки за причините за отлагане на сделките. 

4.12 Сетълмент на плащания по сделки с безналични ценни книжа в RINGS 

4.12.1 На база определените съвкупни нетни позиции по т.4.8. Централният 
депозитар формира заявка за сетълмент на многостранна основа и я подава в 
RINGS. 

4.12.2 Сетълментът на плащанията по заявка за сетълмент в RINGS се извършва 
в съответствие с „Правила и процедури за работа на Система за брутен сетълмент в 
реално време (RINGS)” съгласно графика на системния ден на RINGS. Централният 
депозитар получава потвърждение от RINGS за извършен или не извършен 
сетълмент. 

4.12.3 При недостиг на средства по  сетълмент –сметка на една или повече бан-
ки-платци, подадените от Централния депозитар заявки за сетълмент остават в ре-
жим на чакащи в RINGS  и се изпълняват при  осигуряване на необходимите суми. 

4.12.4 При получаване от RINGS на отговор “отхвърлена заявка” с информация 
за банките с недостиг по сетълмент-сметките, Централният депозитар изпълнява 
следните процедури: 

Изключва посочените банки от схемата за изчисляване на съвкупните нетни пози-
ции; 

Преизчислява съвкупните нетни позиции за останалите банки, генерира и подава 
към RINGS нова заявка за сетълмент. 

4.12.5 Централният депозитар не поддържа опашка от чакащи нареждания към 
РИНГС за следващ работен ден. За неизпълнените нареждания Централният 
депозитар създава и изпраща на банката съобщения за отхвърлени сделки. 

4.12.6 В края на системния ден на RINGS Централният депозитар изпраща в БНБ 
информация за всички отхвърлени по реда на предходната точка сделки. 

4.12.7 Сделките, по които не е извършен сетълмент по т. 4.12.2., се отделят и се 
обработват на следващия системен ден. 

4.12.8 Комуникацията между Централния депозитар и RINGS се извършва чрез 
стандартни съобщения, определени в „Правила и процедури за работа на Система за 
брутен сетълмент в реално време (RINGS)”. 

4.13 Потвърждение за извършено плащане от Централния депозитар 

Централният депозитар уведомява банките за успешно извършения сетълмент в 
RINGS. Уведомлението съдържа необходимата и  достатъчна информация за 
извършване на всички счетоводни записвания, свързани със сделките с безналични 
ценни книжа.  

5. Комуникация между Централния депозитар и банка 

5.1 Централният депозитар обменя предвидената в тази процедура информация с 
банките чрез съобщения от и към централните им управления. 
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5.2  Комуникацията между Централния депозитар и банките се осъществява 
съгласно реда, определен в Правилника на Централния депозитар.  

5.3 За формат на съобщенията се използва ISO 15022. 

5.4 При информиране на Централния депозитар от страна на банките за 
наличности по сметки по т. 4.10. се използва съобщение МТ 293 - ISO 15022. 

5.5 При информиране на банките от страна на Централния депозитар след 
успешно обработена заявка от “RINGS”  се използва съобщение МТ 298 SMT 201- 
ISO 15022. 
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Приложение 25(П25) – Уреждане на плащанията 
между инвестиционните посредници и техните 
клиенти 
1. Паричните плащания  относно ценни книжа, права, БДР, компенсаторни 
инструменти  между ИП и неговите клиенти  във връзка с поръчки за сделки  и 
сделки на фондовата борсата или друг регулиран пазар се извършват при следните 
условия : 

1.1 Плащане по едно прехвърляне на  един клиент е  неделимо и се извършва с 
едно нареждане. 

1.2 Всички плащания над 5000 (пет хиляди) лв.   се извършват по банков път. 

1.3 Паричните преводи  се извършват винаги между банкова  сметка на ИП – 
член на ЦД АД  и банкова сметка  на клиента – титуляр  или аналитична сметка за 
парични средства на клиента към банковата сметка за клиенти на член на ЦД АД, 
посочена по реда на т.1.6 

1.4 В случай на упълномощаване, паричният превод  се извършва в полза на 
упълномощителя ( титуляра )  по негова банкова сметка  или аналитичната сметка за 
парични средства на титуляра към банковата сметка за клиенти на член на ЦД АД, 
посочена по реда на т.1.6. 

1.5 Паричните преводи към клиенти във връзка със сключени на борсата сделки 
се извършват  най- късно  до три работни дни след приключване на прехвърлянето в 
Централен депозитар. 

1.6 Банковата сметка на клиента,  заедно с необходимите реквизити за 
извършване на превод, по която ще се извършват плащания по сделки на Борсата, 
задължително се посочва  в писмения договор между клиента и ИП – члена на 
ЦДАД или в поръчката, подавана от клиента. Предходното изречение не се прилага, 
ако в договора между клиента и борсовия член или в поръчката на клиента е 
посочено, че дължимите парични средства на клиента ще се отразяват и съхраняват 
в негова аналитична сметка за парични средства при член на ЦДАД. 

1.7 В случаите на упълномощаване членът на ЦДАД е длъжен да изисква 
нотариално заверено пълномощно, в което изрично да е: 

1.7.1 Посочена банковата сметка на упълномощителя /заедно с необходимите 
реквизити за извършване на превод/, по която ще се извършват плащанията;  

или 

1.7.2 Да е посочено, че дължимите парични средства на клиента ще се отразяват 
и съхраняват в негова аналитична сметка за парични средства при член на ЦДАД. 

2. В случай на упълномощаване членовете на Централен депозитар АД се 
задължават да полагат дължимата грижа за потвърждаване правата на 
пълномощника в съответствие с волята на упълномощителя. 
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Приложение 26(П26) – Регистриране на сделки с 
компенсаторни инструменти, сключени извън 
регулиран пазар 
1. Придобиването на компенсаторни инструменти извън регулиран пазар се 
регистрира в Централен депозитар АД чрез негов член – банка или инвестиционен 
посредник. 

2. Регистрацията по т.1 се извършва чрез инвестиционен посредник -  член на 
Централен депозитар АД, въз основа на представен от страните по сделката договор 
с нотариално заверени подписи. В случаите на упълномощаване се представя и 
нотариално заверено копие от съответния документ за упълномощаване. 

3. Членът на ЦДАД предоставя в ЦД следните документи: 

3.1 Заявление от инвестиционен посредник, съгласно  – Приложение 1/П26; 

3.2 Нареждане за прехвърляне на КИ, съгласно образец – Приложение 2/П26. 
Нареждането се подписва в два екземпляра от страните по договора и от лице, 
овластен представител на ИП, като единият екземпляр остава при ИП; 

3.3 Копие на нотариално завереният договор, заверено с “вярно с оригинала” с 
подпис и печат на представляващия ИП. Нотариално заверения договор се приема, 
проверява и съхранява от ИП. Инвестиционният посредник предоставя заверено от 
него копие “вярно с оригинала” на Централен депозитар АД; 

3.4 Копие от пълномощното, заверено от ИП, ако такова е налице. Нотариално 
завереното копие се приема, проверява и съхранява от ИП; 

3.5 Документ за собственост на компенсаторните инструменти – удостоверение 
или депозитарна разписка. 

3.6 Документ за платена такса по раздел.....от Тарифата на ЦД. 

4. Нотариално заверения договор, нареждането, нотариално завереното копие от 
пълномощното, копия от документите за легитимация и представителство и всички 
останали изискуеми документи от Правилника на ЦДАД се съхраняват безсрочно от 
ИП. 

5. Електронното съобщение се обработва след предоставянето и обработката на 
хартиените документи по т.3. Периодът за сетълмент е 5 работни дни, считано от 
датата на подаване на всички документи, отговарящи на изискванията съгласно тази 
процедура и Правилника на ЦД АД, и постъпили при ЦД съответни електронни 
съобщения за сделката. 
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Приложение 27(П27) – Процедура за 
извършване на падежни плащания по 
облигационни емисии и разпределение на 
дивиденти по емисии акции 
1. Общи положения 

Тази процедура е предназначена да дефинира реда и начина на извършване на 
падежни плащания по облигационни емисии и плащания на дивиденти по емисии 
акции, чрез използване на системата на Централен Депозитар АД (ЦД).  

Тя се отнася до дружеството емитент и инвестиционните посредници (ИП). В 
случай на нормативни ограничения за публични дружества, процедурата се прилага 
за непублични дружества.  

Дивидентите се изплащат чрез Централен Депозитар към сметките на 
инвестиционни посредници, както за тях самите, така и за техните клиенти. ИП са 
изцяло отговорни за изплащането на получените суми като дивиденти или 
плащания по облигации на своите клиенти.  

 

2. Условия 

За да се извършват действията по тази процедура е необходимо да са изпълнени 
следните първоначални условия: 

2.1 Решение на общото събрание на дружеството за разпределяне на дивидент 
или да са изпълнени условията за плащания на лихви и/или главници по 
облигационната емисия. 

2.2 Договор между дружеството емитент или упълномощен от него ИП с ЦД за 
използване на услугата по тази процедура, съгласно приложение.  

2.3 Специална сметка за получаване на сумите за плащания по дивиденти/ лихви 
и главници по облигации, различна от сметката за сетълмент, която разкриват 
инвестиционните посредници, при които има открити клиентски сметки. ИП 
обявяват тези сметки в ЦД. 

2.4 ЦД разкрива специална сметка за изплащане на сумите по тази процедура 

 

3. Процедура 

3.1 Дружеството емитент или упълномощен от него инвестиционен посредник 
подава в ЦД заявление за разпределение на дивидент или за плащания на лихви 
и/или главници по облигации. Заявлението съдържа минимум следната 
информация:   

 Индентификация на емисията – ISIN код, брой акции/облигации, номинал;  

 Информация за плащането – сума за една акция/облигация;  

 Дата, към която се определя акционерният състав/съставът на 
облигационерите. Когато има нормативно изискване за датата, към която се 
определя акционерният състав/съставът на облигационерите, ЦД не 
проверява дали е спазено това изискване, което е изцяло задължение на 
дружеството емитент.  



 

135 

 

 Дата на падеж на плащанията/начална дата за изплащане на дивидента.  

 Банкова сметка на емитента, по която Централен депозитар да преведе 
неизплатения дивидент. 

3.2 Дружеството превежда сумите за плащанията на дивиденти или плащанията 
по лихви и/или главници с отчислен данък по сметката на ЦД в срок от 4 /четири/ 
работни дни преди датата на падежа на съответното плащане без да се брои датата 
на падежа, съответно преди началната дата за изплащане на дивидента, посочена от 
дружеството в съответствие с нормативните изисквания.  

3.3 Акционерният състав/съставът на облигационерите се определя към датата 
посочена в заявлението по т.3.1 и ЦД разпечатва акционерна/облигационерна книга 
към тази дата, която предоставя на дружеството. В акционерната/облигационерната 
книга се включва и изчислената сума  за  плащането към всеки 
акционер/облигационер.  

3.3.1 След изготвяне на разпечатката на акционерната/облигационерната книга 
по т.3.3 от П27/027/, ЦД АД предоставя на емитента информация за наличието на 
тежести – запори или залози.” 

3.4 Въз основа на данните от книгата на акционерите/ облигационерите и 
информацията за техните клиентски сметки по инвестиционни посредници ЦД 
изготвя списъци за изплащане на сумите по дивиденти, лихвени и/или главнични 
плащания. Списъците се предоставят на всеки от инвестиционните посредници, при 
които има открити клиентски подсметки на акционери/ облигационери към датата 
на издаване на акционерната/облигационерната книга. За изпращането на списъците 
се използува установеният начин за комуникация между ЦД и ИП. Списъкът се 
изпраща на хартия – в 2 екземпляра и в електронен вид.  

3.5 Списъкът по т. 3.4 съдържа минимум следната информация: 

3.5.1 Данни за емисията – ISIN код, номинал; 

3.5.2 Информация за всеки акционер – трите имена на физическо лице или 
наименование на юридическото лице, ЕГН или БУЛСТАТ; Клиентски номер на 
акционера/облигационера при ИП 

3.5.3 Данни за полагаемата се сума на всеки акционер/облигационер; 

3.5.4 Място за подпис. 

3.6  Три работни дни преди датата на падежа, без да се брои датата на падежа 
прехвърлянията с облигации се преустановяват като ЦД блокира емисията 
облигации с цел определяне на лицата, които имат право да получат плащане.   

3.7 ЦД пресмята за всеки инвестиционен посредник сумата, която следва да се 
преведе за дължимите плащания по дивиденти или лихви и/или главници към 
негови клиенти. 

3.8 На следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента 
или лихви и/или главници по своята сметка ЦД превежда съответните суми по 
сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски 
сметки.  

3.9 Инвестиционните посредници са длъжни да изплатят сумите на 
облигационерите техни клиенти, съгласно списъка по т. 3.4 на датата на падежа на 
съответното плащане. Инвестиционните посредници носят пълната отговорност в 
случай на забавяне или неизпълнение на задължението си за плащане в срок.  
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3.10 При изплащане на дивиденти, инвестиционните посредници са длъжни към 
началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят 
възможност на изплащане на дивидента на акционерите техни клиенти. 

3.11 ИП извършва плащанията на сумите по дивиденти и плащанията по лихви 
и/или главници по облигации към своите клиенти съгласно Процедурата за 
уреждане на плащанията между инвестиционните посредници и техните клиенти 
Приложение 25(П25) и при спазване на следните правила: 

3.11.1 До 7 работни дни след изтичане на срока за плащания на дивиденти, 
инвестиционните посредници, обслужващи плащането към акционери, трябва да 
представят в ЦД АД списъци на изплатените и неизплатените дивиденти в 
електронен формат, посочен от ЦД АД, декларирайки размера на неизплатените 
суми. Електронният формат се подписва с електронен подпис от представляващия 
инвестиционния посредник по съдебна регистрация; 

3.11.2 Неизплатените суми в лева или във валута за дължимия дивидент, ИП 
превежда по банков път по сметката на ЦД АД. 

3.11.3 ЦД може да изисква от ИП да представят заверено копие от платежните 
документи, удостоверяващи извършеното плащане към 
акционерите/облигационерите, клиенти на инвестиционния посредник. 

3.12. За акционери/облигационери, чиито сметки не са при инвестиционни 
посредници, сумите по тази процедура могат да се изплащат чрез банка, посочена от 
дружеството емитент или упълномощена от ЦД в случай на сключен договор 
помежду им.   

3.13 Изплащането на сумите на акционери по т. 3.12 става съгласно правилата по 
т.3.5 – т.3.9. 

3.14 Сумите неизплатени в срок от 3 /три/ месеца от ИП или от банката в случая 
по т.3.12 се връщат по сметка на ЦД, а той ги връща на дружеството, по 
предварително обявена от него сметка. 
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Приложение 28(П28) - Прехвърляне на 
търговско предприятие 
При вписване на прехвърляне на търговско предприятие в регистъра на Централен 
депозитар АД са необходими следните документи:  

 

1. Заявление от приобретателя на търговското предприятие; 

2. Заверено копие от съдебното решение за вписване в търговския регистър на 
прехвърлянето на търговското предприятие. 
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Приложение 29(П29) – Регистрация на емисия 
дялове на договорни фондове 
1. При първоначално регистриране на емисия дялове на договорен фонд в 
Централен депозитар се представят следните документи:  

1.1 заявление за регистрация от управляващото дружество - Образец 01-П29; 

1.2 влязло в сила решение на Комисията за финансов надзор за вписване на 
договорния фонд в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН; 

1.3 копие от регистрация по БУЛСТАТ;  

1.4 заверено копие от Правилата на договорния фонд; 

1.5 удостоверение за актуално състояние по търговския регистър за 
управляващото дружество; 

1.6 удостоверение за ISIN код; 

1.7 договор между емитента и Централен депозитар АД за поддържане на 
актуален регистър на емисията дялове; 

1.8 документ за платена такса за регистрация  

2. Документите по т. 1 се подписват и заверяват от представляващия управляващото 
дружество, получило разрешение от КФН да управлява договорния фонд или 
изрично упълномощено от него лице. 

3. След регистрация на емисията дялове Централен депозитар предоставя на 
управляващото дружество Акт за регистрация.  

4. Правилата относно отписване на емисия на дружество от регистъра на Централен 
депозитар АД и относно процедурата за заявка и получаване на акционерна книга от 
Приложение № 2 към Правилника се прилагат съответно и за договорните фондове 
като:  

4.1 вместо понятието „акционерна книга” в случаите на договорен фонд се 
въвежда понятието „книга на притежателите на дялове от договорен фонд”; 

4.2 книгата се получава от представляващия управляващото дружество, 
получило разрешение от КФН да управлява договорния фонд или изрично 
упълномощено от него лице. 
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Приложение 30(П30) – Регистрация и сделки с 
ценни книжа, за които са предвидени условия и 
ограничения при прехвърлянето им. 
І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИЯТА 

1. Регистрацията в ЦД на емисия ценни книжа, за които са предвидени условия и 
ограничения при прехвърлянето им /винкулирани книжа/, се извършва по реда на 
Приложение 2/П02/ от Правилника на ЦД, като дружеството-емитент представя 
допълнително Заявление Образец 01(П30) , в което:  

 се посочва изрично обстоятелството, че за прехвърлянето на ценните книжа  
и сделки с тях съществуват условия и ограничения;  

 се съдържа нареждане за блокиране на емисията ценни книжа до последващо 
нареждане с цел извършване на прехвърляне на акции съобразно условията и 
изискванията, предвидени в Устава и вътрешните правила на дружеството; 

 се съдържа указание от представляващия дружеството кое е оправомощеното 
лице/а, от когото ще изхожда нареждането /със съдържание съгласно 
приложено Нареждане Образец 1б/ към депозитара за извършване на сделки 
и прехвърляния с акции на дружеството.  

1.1 Заявлението Образец 01(П30). се подписва от представляващия дружеството 
емитент или изрично упълномощено от него лице. Когато заявлението се подписва 
от упълномощено лице, към него се прилага и изрично пълномощно с нотариална 
заверка на подписа на упълномощителя. Към заявлението Образец 1а. заедно с 
всички останали документи се представя и нотариално заверена декларация-
спесимен на оправомощеното лице/а, от когото ще изхожда нареждането за 
деблокиране и прехвърляне на акции.  

2. Централен депозитар регистрира емисията ценни книжа в срок до 10 /десет/ 
работни дни от получаването на пълния комплект документи, необходими за 
регистрацията на ценните книжа. След регистрация на емисията, Централен 
депозитар издава акт за регистрация и депозитарни разписки на акционерите.  

 

ІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ  

3. Прехвърляне на винкулирани ценни книжа се извършва чрез инвестиционен 
посредник или регистрационен агент.  

3.1 Заявено прехвърляне чрез системата на Централен депозитар на винкулирани 
ценни книжа се изпълнява по стандартния ред, но само след като в Централен 
депозитар бъде представено писмо от инвестиционния посредник на Продавача или 
от РА с приложено към него нареждане в оригинал от дружеството емитент 
/Нареждане Образец 02(П30) за прехвърляне на книжата, подписано от 
оправомощеното лице по т.І.1.  

3.2 След комплектоване на документите по т. І.1. от страна на инвестиционния 
посредник/РА, той изпраща в системата на Централен депозитар електронно 
съобщение за трансфер на конкретните книжа, посочени в нареждането от 
дружеството-емитент.  

3.3 Ценните книжа в нареждането от дружеството-емитент /Нареждане Образец 
1б/ и в електронното съобщение, подадено от ИП за прехвърляне, следва да бъдат 
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индивидуализирани по брой, номинална стойност, ISIN код и собственик с 
посочени персонални данни.   

4. Централен депозитар разблокира и прехвърля само конкретизирания в 
нареждането брой ценни книжа при пълно съответствие между данните в 
нареждането от дружеството и в трансфера, постъпил в системата на ЦД 
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Приложение 31(П31) Регистрация на 
прехвърляне на ценни книжа, собственост на 
българската държава, след извършена 
продажба по реда на ЗПСК 

 

1. Регистрация на прехвърляне на ценни книжа, продадени в резултат на 
приватизационна сделка по реда на §7 от Преходните и заключителните разпоредби на 
ЗПСК. 
1.1. Институцията, осъществила продажбата съгласно изискванията на ЗПСК представя 
следните документи, по служебен ред: 
1.2. Нареждане – Образец 31/2 за прехвърляне на ценни книжа от сметка на държавата 
по сметка лицето придобило акциите.  
1.3. Централен депозитар регистрира прехвърлянето в срок от 3 работни дни и издава 
депозитарна разписка на лицето придобило акциите, след представяне на пълния 
комплект документи. 
1.3.1 Депозитарната разписка се предоставя на собственика на придобитите акции или 
на изрично упълномощено от него лице, след представяне на пълномощно с нотариална 
заверка на подписа 
1.4. ЦД АД издава Акт за регистрация на прехвърлянето – Образец 31/1 на 
институцията, извършила продажбата на акциите. 
1.5. Акт за регистрация на прехвърлянето по т. 1.4. може да бъде предоставен и на 
дружеството, издало финансовите инструменти, предмет на прехвърлянето. 

2. Регистрация на акции, придобити по реда на параграф 18 от  Преходните и 
заключителните разпоредби на ЗПСК.ЗПСК. 

2.1. Институцията, обезщетила акционерите представя по служебен ред следните 
документи за прехвърляне на ценните книжа от сметка на държавата по сметка на 
приобретателя. 
2.2. Нареждане -  Образец 31/3 за прехвърляне на ценни книжа от сметка на държавата 
по сметка на приобретателя. 
2.3. Заверено копие на Споразумението за прехвърляне на ценните книжа между 
държавата и акционера. 
2.4. След регистрация на прехвърлянето ЦД АД издава депозитарна разписка на 
собственика на ценните книжа и Акт за регистрация на прехвърлянето. 
2.5 Документите по т.2.4 се предоставят на представляващия дружеството или на 
изрично упълномощено от него лице. Депозитарната разписка може да бъде  
предоставена и на собственика на придобитите акции или на изрично 
упълномощено от него лице, след представяне на Пълномощно с нотариална 
заверка на подписа.  
2.6.  Централен депозитар има право  да изисква и допълнително документи и сведения 
от дружеството или институцията наредила прехвърлянето, при възникнали промени в 
нормативната уредба, която регламентира продажбата на акции собственост на 
държавата, както и при липса на достатъчно данни относно обезщетените лица. 
2.7 Регистрацията на прехвърлянето и издаването на депозитарни разписки и Акт 
за регистрация се извършват в срок 5 / пет/ работни дни. 
3. Прехвърлянето на ценни книжа, собственост на държавата, във връзка със сключени 
сделки на Централизирани публични търгове и Неприсъствени публични търгове се 
извършва по реда на т. 6 от Приложение 18 и Раздел ІІІ от Приложение 23. При 
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разплащане по тези сделки с лева, плащането се извършва от инвестиционния 
посредник към специално открита сметка на АПСК и прехвърлянето на ценните книжа 
става след представяне на екземпляр от платежното нареждане, с бенефициент АПСК и 
в което са упоменати сделките и сумите, които трябва да се платят по тези сделки. 
4. Блокирането на финансови инструменти се извършва по реда на Приложение 35/П35 
към Правилника на Централен депозитар АД. 

 

 

         Образец 31/1 

 

       ДО 

       АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 

 

АКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

С настоящото удостоверяваме прехвърлянето на ...................................... броя 
поименни безналични акции с ISIN ............................................на дружество 

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

Реализирано с: 

 Транзакция №................................................................................................. 

 В полза на получател..................................................................................... 

 От сметка на................................................................................................... 

 Наредил прехвърлянето................................................................................. 

 

         Подпис: 

 

 

         Образец 31/2 

 

      ДО 

      ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР  

      НА ВНИМАНИЕТО НА  

      ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

 

 Уважаеми г-н.............................. 

 На основание сключен договор между........................................................................, 

и............................................................................................................................................,   
за продажба на ..................броя безналични, обикновени акции с право на глас, от 
капитала на дружество .......................................................... АД, с ISIN .......................... 
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нареждам: 

прехвърлянето на  ..................... броя поименн безналични обикновени акции от 
сметката на  .................................................................................................................... 

/държавния орган, по чиято сметка са регистрирани ценните книжа/ 

 В Централен депозитар, от упоменатата емисия акции, по сметка на 

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

/име на купувача / 

С ЕИК  / номер на съдебна регистрация за чуждестранни юридически лица 

....................................................., адрес ................................................................................... 

Представлявано от ................................................................................................................... 

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

/за физически лица – трите имена, ЕГН/дата на раждане, за чуждестранни 
физически лица/, адрес 

В качеството му на ................................................................................................................... 

 

        Подпис: 

 

         Образец 31 / 3 

ДО 

      ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР  

      НА ВНИМАНИЕТО НА  

      ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

 

Уважаеми г-н.................................., 
На основание Параграф 18 от Закона за приватизация и след приватизационен 

контрол  
нареждам 

прехвърлянето на ....................... броя безналични обикновени акции с право на глас от 
капитала на дружество ...................................................................................................... АД 

с ISIN ................................................., от сметката на .............................................................. 

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

/държавния орган, по чиято сметка са регистрирани ценните книжа/ 

В Централен депозитар, по сметка на ................................................................................ 

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

/име на купувача / 

С ЕИК  / номер на съдебна регистрация за чуждестранни юридически лица: 

................................................................, адрес ................................................................... 
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................................................................................................................................................ 

Представлявано от ............................................................................................................... 

/за физически лица – трите имена, ЕГН/дата на раждане за чуждестранни физически 
лица/, адрес 

В качеството му на ............................................................................................................... 

Настоящото нареждане се издава във връзка със споразумение за прехвърляне на 
акции, влязло в сила съдебно решение или друго законово или договорно 
основание. 

 

Приложения:......................................................................................................................... 

 

         Подпис: 
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Приложение 32(П32) – Процедура за издаване 
на удостоверение за жилищни компенсаторни 
записи (ЖКЗ) 
1. Настоящата процедура регламентира издаването на Удостоверение от Централен 
депозитар АД (Образец 01/П32), по Наредба за прилагане на чл.7, ал. 3 от Закона за 
възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти в случай, че 
книжата са придобити по списък от Централния регистър за компенсаторни 
инструменти. 

2. За да бъде издадено Удостоверението по т.1, заявителят представя пред ИП – 
член на Централен депозитар и изпълняващ функциите на Регистрационен агент, 
следните документи: 

2.1 Заявление Образец 02/П32/. В случаите, когато заявителите са повече от един 
и се явяват лично, следва собствено ръчно да напишат данните от т.1 в Заявлението 
на гърба на бланката и да се подпишат. Ако всички се представляват от един 
пълномощник, в т.1 от Заявлението се пише ”Наследниците на /трите имена на 
обезщетеното лице- наследодател/”; 

2.2 Документи за легитимация, по реда на Приложение 4/П04/ от Правилника на 
Централен депозитар; 

2.3 В случай, че наследници заявяват издаването на Удостоверението, те 
представят и валидно Удостоверение за наследници. Ако един от няколко 
наследника подава заявлението, същият представя и пълномощно, съгласно т.2.5 от 
Приложение 4/П04/; 

3. След приемане на пълния пакет документи  по т.2, РА изпраща съобщение МТ 
599, със съответния формат към Централен депозитар, най-късно на следващия 
работен ден; 

4. Централен депозитар обработва получено от РА коректно съобщение до края на 
деня, като проверява наличността на жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ) и 
блокира номинала по сметката на титуляра в полза на Министерство на финансите; 

5. На следващия ден Централен депозитар АД издава Удостоверението - Образец 
01/П32; 

6. Удостоверения не се издават в случаите на: 

6.1 Придобиване на Жилищно компенсаторните записи в следствие на правна 
сделка; 

6.2 Наличие на тежести /учредени залози или наложени запори/, отразени в 
системата на Централен депозитар АД. 

7. Удостоверението по т.1 се получава от упълномощен за работа с Централен 
депозитар  служител на РА, чрез който е заявено издаването му. 
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Приложение 33 (П33) – Процедура за служебно зануляване на 
наличностите по сметки за Жилищни компенсаторни записи от 
лихвоточки, в регистъра на Централен депозитар АД, издадени по реда 
на Параграф 9 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове, съгласно Параграф 12, ал.4 
от ПРЗ на ЗУПГМЖСВ. 

1. Настоящата процедура регламентира начина, по който следва да се зануляват от 
регистъра на Централен депозитар АД наличностите по сметки от Жилищни 
компенсаторни записи от лихвоточки, издадени по реда на Параграф 9 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, 
съгласно Параграф 12, ал.4 от ПРЗ на ЗУПГМЖСВ. 

 

2. Централен депозитар АД занулява наличностите по сметки за Компенсаторни 
Инструменти, като запазва информацията за партидите, подадени от Централния 
Регистър за Компенсаторни Инструменти (ЦРКИ) при Агенцията за приватизация и 
сметките, водени в регистъра на депозитара. Зануляването се изразява в 
прехвърляне на съответната наличност от сметката на посочения титуляр към 
сметка на издателя и намаляване на общия размер емитирани компенсаторни 
инструменти от съответния тип, регистриран в системата на ЦД АД. 

 

3. Действията за зануляване в регистъра на ЦД АД се предприемат, след като в 
деловодната система на депозитара бъде заведен документ от Областен управител, с 
който се иска предприемането на такива действия. Документът трябва да съдържа 
най-малко: 

 Искане за зануляване; 

 Имената на титулярите, чиито партиди следва да бъдат занулени; 

 Номер на временното удостоверение; 

 Размерът на номинала; 

 От коя областна управа са издадени; 

 Номер на собственик в ЦРКИ;. 

 В случаите, когато списъкът за зануляване съдържа повече от 10 /десет/ 
партиди, се прилага и магнитен носител с файл на EXCEL, със същото 
съдържание, както и хартиения носител. 

 

4. След проверка на документите Централен депозитар АД предприема следните 
действия: 

4.1 Пристъпва към изпълнение на искането за зануляване или 
4.2 Уведомява писмено Областния управител по т.3 за непълноти в 

документацията, като посочва каква допълнителна информация следва да бъде 
изпратена, за да се пристъпи към зануляване. 

 

5. Централен депозитар предприема действия по изпълнението в срок не повече от  
десет работни дни, след получаването на документите по т.3. При пристъпване към 
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зануляване се генерират служебни транзакции от сметките на титулярите към обща 
сметка от съответната емисия, собственост на издателя. 

 

5.1 В случай, че компенсаторните инструменти се намират по сметка при 
инвестиционен посредник, след зануляването Централен депозитар уведомява 
посредника за причината за зануляване.  

 

6. В случай, че има неизпълнени заявки за зануляване, Централен депозитар АД 
уведомява Областния управител по т.3 за причините, поради които това не можа да 
се направи. 

6.1 Причина за невъзможност да се занулят  компенсаторни инструменти може 
да бъде липсата на налични инструменти по сметката на титуляра  или различие в 
регистрираната партида при ЦРКИ. 

6.2 При различие в наличностите и заявения размер за зануляване се 
предприемат следните действия: 

6.2.1 Когато КИ  по сметка на титуляра са повече от заявения брой за зануляване  
се занулява посочения от Областния управител размер на КИ; 

6.2.2 Когато КИ по сметка на титуляра са по-малко от заявения брой за 
зануляване се  зануляват всичките  КИ, регистрирани по тази партида. 

 

7. След приключването на транзакциите по зануляването, Централен депозитар АД 
уведомява Областния управител по т.3 и ЦРКИ в Агенцията за приватизация за 
резултата.  

 
 
 

Формат на таблицата с информацията за партидите, които трябва да бъдат занулени 
: 

 

Трите 
имена на 
титулярите 

Номер на 
временно 
удостоверение

Номинал От коя 
областна 
управа 
са 
издадени

Номер на 
партидата 
в 

ЦРКИ 
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Приложение 34 (П34) – Извършване на замени 
на финансови инструменти 

 

Настоящото приложение, регламентира начина на размяна на финансовите 
инструменти, когато трябва да бъде извършена замяна на пакет от един вид 
финансови инструменти, срещу друг вид. 

 

1. Замени могат да се извършват на финансови инструменти, регистрирани в 
Централен депозитар АД; 

2. Замените се извършват, чрез трансфери, наредени със специални съобщения. 
Съобщенията са описани в Приложение МТ и са неотменна част от Процедурата за 
извършване на замени. 

3. Замените на ФИ, регистрирани в ЦД АД, задължително се синхронизират като 
трансфери от системата, с цел да приключат едновременно. Всеки трансфер се 
формира от две съобщения – от всяка страна по едно съобщение. Така, всяка страна 
изпраща по два типа съобщения 542 и 540. Синхронизирането се извършва 
автоматично, като във всяко съобщение 542, се посочва номера на насрещното. В 
случай, че има разлика във времето на изпращане, повече от времето за извършване 
на една обработка, първоначално формирания трансфер изчаква да бъдат получени 
заявките за насрещния и да достигне същия етап. След достигане на еднакъв етап от 
обработка, двата трансфера се обработват едновременно и финансовите 
инструменти се прехвърлят, съгласно нарежданията. 

4. При невъзможност за приключване на трансферите по замяната, Централен 
депозитар АД уведомява своите членове, страни по замяната, по реда на т. 30 от 
Приложение 23. 
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Приложение 35 (П35) Процедура за блокиране на 
финансови инструменти 
 
 

 
1. Блокиране по лична молба от собственик на финансовите инструменти.  
Блокирането по лична молба се извършва след представяне на следните документи:  
- Заявление - Образец 35/1, с приложено към него копие на документ за 
самоличност на заявителя. Съдържанието на заявката включва: ISIN на емисията 
финансови инструменти, наименование на дружеството, емитирало финансовите 
инструменти, броя на финансовите инструменти, които трябва да бъдат блокирани, 
както и следните данни за собственика: 

 за български юридически лица – наименование, ЕИК, адрес на управление и 
адрес за кореспонденция, представляващ; 

 за български физически лица -  трите имена, ЕГН, адрес, номер на лична 
карта; 

 за чуждестранни юридически лица – наименование на оригиналния език, 
транскрипция на наименованието на български език, номер на съдебната 
регистрация, копие на съдебната регистрация, адрес на управление, 
представляващ; 

 за чуждестранни физически лица – имената на оригиналния език, 
транскрипция на имената на български език, дата на раждане, гражданство, 
копие на документ за самоличност или официален документ потвърждаващ 
самоличността, за държавите, където е забранено копирането на личните 
документи, адрес.  

Допуска се изпращането, по пощата или чрез куриер, на заявка за блокиране – свободен 
текст. 
- Изрично, нотариално заверено пълномощно, в случаите на упълномощаване – 
представяне на оригинал на документа; 
- Документ за платена такса по т.3 от Раздел ІХ. на Тарифата за цените на 
услугите на Централен депозитар АД ”Блокиране на финансови инструменти” 
 
1.1 Деблокирането на финансови инструменти, блокирани по реда на т.1, се 
извършва след представяне на следните документи: 
- Заявление по Образец 35/2. Заявлението за деблокиране, изпратено по пощата 
или чрез куриер, може да бъде свободен текст, като съдържанието на заявката включва: 
посочените в т.1 данни за собственика, ISIN на емисията финансови инструменти, 
наименование на дружеството, емитирало финансовите инструменти, броя на 
финансовите инструменти, които трябва да бъдат деблокирани.  
- Изрично, нотариално заверено, пълномощно, в случаите на упълномощаване – 
представяне на оригинал на документа; 
- Документ за платена такса по т.6 от Раздел ІХ. на Тарифата за цените на 
услугите на Централен депозитар АД ”Блокиране на финансови инструменти”. 
 
2. Блокирането по получено запорно съобщение се извършва по реда на т.11.1 от 
Приложение 12 към Правилника на Централен депозитар.  
2.1. Деблокирането на финансови инструменти, блокирани във връзка с наложен запор, 
се извършва по нареждане на съответния изпълнителен орган, наложил Запора . 
2.1.1. При вдигане на запора – по реда на т.13 от Приложение 12; 
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2.1.2. При пристъпване към изпълнение на запор – по нареждане на изпълнителния 
орган, наложил Запора; 
2.1.3 При регистрация на корпоративни действия – по реда на т.16 от Приложение 12. 
 
3. Блокирането на финансови инструменти, във връзка с приключване на сделки. 
Извършва се по реда на т.16, Раздел ІІІ от Приложение 23 към Правилника на 
Централен депозитар АД; 
3.1. Деблокирането на финансовите инструменти се извършва при приключване на 
сетълмента, по реда на т.28, Раздел ІІІ от Приложение 23 към Правилника на Централен 
депозитар АД; 
 
4. Блокиране на финансови инструменти във връзка със стартирана процедура по 
наследяване.  
Блокирането се извършва по реда на т. 4.2.1. и т. 5.3. от Приложение 5 към Правилника 
на Централен депозитар АД; 
4.1. Деблокирането се извършва при изпълнението на нареждането за прехвърляне, по 
реда на т 4.2.3.3. и т. 5.7. от Приложение 5 към Правилника на Централен депозитар 
АД; 
 
5. Блокирането на ценни книжа, за които има ограничения върху прехвърлянето. 
Извършва се по реда на т.1, Раздел І от Приложение 30 към Правилника на Централен 
депозитар АД; 
5.1. Деблокирането на ценните книжа, блокирани във връзка с предвидени ограничения 
за прехвърлянето, се извършва по реда на т. 4, Раздел ІІ от Приложение 30 към 
Правилника на Централен депозитар АД. 
 
6. Блокирането на компенсаторни инструменти при издаване на Удостоверение за 
притежаване на компенсаторни инструменти по Наредба за прилагане на чл.7, ал. 3 от 
Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти в 
случай, че книжата са придобити по списък от Централния регистър за компенсаторни 
инструменти.  
Извършва се по реда на т.4 от Приложение 32 към Правилника на Централен депозитар 
АД; 
 
6.1 Деблокирането се извършва след получаване на Нареждане от Министерство на 
финансите. 
 
7. Блокирането по т. 1 и т. 2 от настоящата Процедура се извършва в рамките на 1 
работен ден.  
8. При наличие на блокиране по т. 3, 4, 5, 6 и 7, не се изпълняват постъпили заявления 
за блокиране по реда на т. 1 и т. 2. 
 
9.  Подписите на Заявленията за блокиране и деблокиране по т. 1 и т. 2 се полагат пред 
служител на Централен депозитар. При изпращане на заявка за блокиране или 
деблокиране от физическо лице, по пощата или чрез куриер, подписът на наредителя 
трябва да бъде нотариално заверен. За юридическите лица, заявленията за блокиране 
и/или деблокиране трябва да бъдат подписани от представляващия/представляващите и 
да бъде положен печат на дружеството. В случаите, когато Заявленията и Съгласието 
по т.1 и т.2, са подписани в офиса на Централен депозитар, се прилагат копия на 
документите за самоличност на подписалите ги лица. 
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10. Изискванията за легализация и апостил на Приложение 4 „Процедура за 
легитимация и представителство” се прилагат съответно за всички случаи, когато 
документите са изготвени и заверени в чужбина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Образец 35/1 
Вх. №  

 
ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

       ГР. СОФИЯ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 
 
 

От  ________________________________________________________________________ 
три имена по документ за самоличност 

с ЕГН: ________________________________, личен паспорт/ карта : серия___________,  
 

№_________________________,изд. от _________________________________________,  
 

на________________________________, адрес___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Уважаеми господа, 
 

Моля притежаваните от мен ________________________бр. финансови инструменти от  
 

емисия _______________________, на дружество ________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Да бъдат блокирани до второ мое нареждане, във връзка с_________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Декларирам, че не съм подписвал нареждания до инвестиционен посредник за 
прехвърляне на горепосочените финансови инструменти и не съм получавал парични 

суми и/или други имуществени права за продажбата им. 
Известно ми е, че за деклариране на  за неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 309 от Наказателния кодекс.  
 
 

Дата________________                                    Подпис:   _________________________ 
гр. София          
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Образец 35/2 
Вх. №  

 
 

ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 
       ГР. СОФИЯ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 
 

От ________________________________________________________________________ 
с ЕГН: ________________________________, 

 
личен паспорт/ карта : серия________, №_________________________, 

 
изд. от _________________________________, на________________________________, 

 
адрес ______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Уважаеми господа, 
 

Моля притежаваните от мен ____________________________бр. ценни книжа от  
 

емисия _______________________, на дружество _________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

и блокирани по мое нареждане, 
 

Да бъдат деблокирани! 
 

Декларирам, че заявлението за деблокиране е попълнено от мен доброволно и съм 
наясно с всички последствия произтичащи от това. 

 
 
 

Дата________________                                    Подпис:   _________________________ 
гр. София          

 


