Проект

ЗАКОН СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти.
(2) Пазарни злоупотреби са злоупотребата с вътрешна информация, незаконното
разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови
инструменти.
Чл. 2. Целите на този закон са:
1. предотвратяване и разкриване на пазарните злоупотреби с финансови
инструменти;
2. повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти;
3. осигуряване на своевременно и пълно разкриване на информация на
инвеститорите;
4. създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар
на финансови инструменти.
Чл. 3. По отношение на пазарните злоупотреби с финансови инструменти, освен
този закон, се прилага и Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от
12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) и актовете по неговото прилагане.
Чл. 4. (1) Комисията за финансов надзор („комисията”) и заместник-председателят
на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, („заместникпредседателя”) са компетентни органи по смисъла на чл. 22 от Регламент № 596/2014.
(2) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган
по чл. 13, 24, 26, 29 и 33 от Регламент № 596/2014 по предложение на заместникпредседателя.
(3) Заместник-председателят упражнява всички правомощия на компетентен орган
по Регламент № 596/2014, с изключение на тези, които са предоставени в изричната
компетентност на комисията.
Чл. 5. Докладването по чл. 16, пар. 1, ал. 2 и пар. 2 от Регламент № 596/2014 се
извършва до края на работния ден, следващ деня на установяването на нарежданията и
сделките, включително всяка тяхна промяна или отмяна, които биха могли да
представляват пазарна злоупотреба или опит за пазарна злоупотреба.
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Чл. 6. Разкриването от емитентите на вътрешна информация по чл. 17 от
Регламент № 596/2014 се извършва не по-късно от края на деня на вземането на решение
или узнаването на съответното обстоятелство. В случай на решение за забавяне на
разкриване на вътрешна информация уведомлението по чл. 17, пар. 6 от Регламент №
596/2014 се извършва в срока по предходното изречение.
Чл. 7. Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация се актуализира до
края на деня, в който е настъпило съответното обстоятелство по чл. 18, пар. 4 от
Регламент № 596/2014 .
Чл. 8. Сключването на сделки в противоречие със забраните по чл. 14 и 15 от
Регламент № 596/2014 не води до тяхната недействителност.
Глава втора
СЪОБЩАВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТОЗИ ЗАКОН И НА РЕГЛАМЕНТ №
596/2014 И АКТОВЕТЕ ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
Раздел I
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО СЪОБЩАВАТ ЗА
НАРУШЕНИЯ
Чл. 9. Председателят на комисията определя със заповед длъжностни лица от
управление „Надзор на инвестиционната дейност”, които отговарят за:
1. предоставянето на всяко заинтересовано лице информация относно процедурите
за съобщаване за нарушения на този закон, на Регламент № 596/2014, актовете по неговото
прилагане и предприемането на мерки по тях;
2. приемането на съобщения за нарушения и предприемането на последващи
мерки;
3. поддържането на контакт с подалото съобщение лице, когато то се е
представило.
Чл. 10. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си в
самостоятелен и лесно достъпен раздел информация за реда за приемане на съобщения за
нарушения.
Чл. 11. Информацията по чл. 10 включва:
1. комуникационни канали за приемане на съобщенията за нарушения и за
осъществяване на връзка с длъжностните лица по чл. 9, включително данни за:
а) телефонните номера за контакт, като се посочва изрично дали разговорите се
записват;
б) електронни и пощенски адреси, които са сигурни и гарантират поверителност за
контакт с длъжностните лица по чл. 9;
2. процедурите по чл. 13;
3. режимът на поверителност, приложим за съобщения за нарушения в
съответствие с процедурите по чл. 13;
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4. процедурите за защита на лицата, подали съобщения за нарушения, които
работят по трудов договор;
5. разяснение за защитата на лицата по смисъла на чл. 12.
Чл. 12. Лице, подало съобщение или друга информация за нарушение на този
закон, на Регламент № 596/2014 и актовете по прилагането му в нарушение на
ограниченията за разкриване на информация, произтичащи от законови, подзаконови или
административни разпоредби или от договор, не носи отговорност от какъвто и да е
характер във връзка с информацията, предоставена по реда на тази глава.
Чл. 13. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя
приема процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват:
1. възможността съобщения за нарушения да се подават в комисията анонимно;
2. начина, по който заместник-председателят може да изиска от лицето, подало
съобщението, да поясни съобщената информация или да предостави допълнителна
информация, с която разполага;
3. вида, съдържанието и графика на обратна връзка за резултатите от съобщението
за нарушение, които подалото съобщението лице може да очаква след съобщаването;
4. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително
подробно описание на обстоятелствата, при които поверителните данни на подалото
съобщението лице могат да бъдат разкрити в съответствие с членове 27, 28 и 29 от
Регламент (ЕС) № 596/2014.
Раздел II
ПРИЕМАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 14. (1) Приемането на съобщения за нарушения и предприемането на
съответните последващи мерки по тях се извършва чрез специални комуникационни
канали, които отговарят на следните изискания:
1. отделени са от общите канали за комуникация на комисията, включително тези,
които комисията обичайно ползва за вътрешна комуникация и комуникация с трети лица;
2. проектирани са, създадени са и се управляват по начин, който гарантира
пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на
неоправомощени длъжностни лица от администрацията на комисията до тази информация;
3. дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация и
позволяват провеждане на по-нататъшни разследвания;
4. осигуряват възможности за:
а) писмено съобщение за нарушение в електронен формат или на хартиен носител;
б) устно съобщение за нарушение чрез телефонни линии, независимо дали те се
записват или не;
в) провеждане на срещи с длъжностните лица по чл. 9.
(2) Заместник-председателят осигурява предоставянето на информацията по чл. 11
на лицето преди да е прието съобщението, което то възнамерява да подаде или най-късно в
момента на приемането му. Когато съобщението за нарушение е подадено по електронна
поща или по пощата се приема, че задължението по изречение първо е изпълнено с
публикуването на информацията съгласно чл. 10 на интернет страницата на комисията.
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Чл. 15. (1) Всяко постъпило съобщение за нарушение се вписва в регистър, който
се води от длъжностните лица по чл. 9.
(2) Заместник-председателят изпраща незабавно потвърждение, че е получил
писмено съобщение за нарушение, до пощенския или електронния адрес, посочен от
подалото съобщението лице, освен ако лицето изрично е поискало друго или ако
заместник-председателят има основания да счита, че това потвърждение би могло да
доведе до опасност от разкриване на самоличността на подалото съобщението лице.
Чл. 16. (1) Когато за съобщаване на нарушение се използва телефонна линия,
разговорите по която се записват, устно подаденото съобщение се документира по един от
следните начини:
1. аудиозапис на разговора на траен и позволяващ извличане носител;
2. пълен и точен протокол на разговора, изготвен от длъжностно лице по чл. 9.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, когато подалото съобщението лице е разкрило
самоличността си, длъжностното лице по чл. 9 осигурява възможност на лицето да
провери, коригира и да се съгласи с протокола от разговора, като го подпише.
Чл. 17. Когато за съобщаване на нарушениe се използва телефонна линия,
разговорите по която не се записват, устно подаденото съобщение се документира под
формата на точен протокол на разговора, изготвен от съответното длъжностно лице по чл.
9. В случаите, когато подалото съобщението лице е разкрило самоличността си,
длъжностното лице по чл. 9 осигурява възможност на лицето да провери, коригира и да се
съгласи с протокола от разговора, като го подпише.
Чл. 18. (1) Когато лице поиска среща лично с длъжностно лице по чл. 9, за да
съобщи за нарушение, се съставя пълен и точен протокол на срещата, който се съхранява
на траен и позволяващ извличане носител. Проведената среща може да се документира и
чрез аудиозапис на разговора на траен и позволяващ извличане носител.
(2) В случаите по ал. 1, когато подалото съобщението лице е разкрило
самоличността си, длъжностното лице по чл. 9 осигурява възможност на лицето да
провери, коригира и да се съгласи с протокола от срещата, като го подпише.
Раздел III
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА
Чл. 19. (1) Комисията за финансов надзор предприема необходимите мерки, за да
гарантира, че всяко съобщение за нарушение, прието чрез средства, различни от каналите
за комуникация по чл. 14, се препраща без изменение на длъжностните лица по чл. 9
посредством специалните канали за комуникация.
(2) Комисията за финансов надзор предприема съответни мерки за защита на
информацията, свързана с подадените съобщения за нарушения, и за защита на
самоличността на лицата, подали съобщения за нарушения, като осигурява достъп до
информацията само на служителите, за които достъпът до тези данни е необходим, за да
изпълняват служебните си задължения.
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(3) Документацията, вписана в регистъра по чл. 15, се съхранява по начин, който
гарантира нейната поверителност и сигурност.
Чл. 20. (1) Комисията за финансов надзор по предложение на заместникпредседателя приема процедури за гарантиране на ефективен обмен на информация и
сътрудничество с други органи, участващи в защитата на работещите на трудов договор
лица, които съобщават за нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014 или са обвинени в
извършването на нарушения, срещу ответни действия, дискриминация или други видове
несправедливо отношение, възникнали поради или във връзка с подаването на съобщения
за нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014.
(2) Процедурите по ал. 1 гарантират, че:
1. лицата, подали съобщения, имат достъп до изчерпателна информация и
консултации относно средствата за правна защита и процедурите, предвидени в
нормативен акт, за да ги защитят от несправедливо отношение, включително относно
процедурите за искане на парични обезщетения;
2. лицата, подали съобщения, имат достъп до ефективна помощ от компетентните
органи по отношение на всички съответни органи, участващи в защитата им срещу
несправедливо отношение, която включва удостоверяване на статута на лицата като
подаващи сигнал за нарушение лица в контекста на трудовоправни спорове.
Чл. 21. (1) Предаването на данни, свързани със съобщение за нарушение в или
извън рамките на комисията, не може да разкрива, пряко или косвено, самоличността на
подалото съобщение лице и лицето, за което е подадено съобщение, или други
позовавания на обстоятелства, които биха позволили да се предположи самоличността на
подалото съобщение лице и лицето, за което е подадено съобщение, освен ако такова
предаване е в съответствие с режима на поверителност, посочен в чл. 13, т. 4.
(2) Когато самоличността на лицето, за което е подадено съобщение, не е известна
на обществеността, комисията предприема мерки за осигуряване защита на самоличността
му най-малко по същия начин като този, предвиден за лица, които се проверяват по реда
на този закон.
(3) Мерките по чл. 19, ал. 2 и 3 се прилагат и за защита на самоличността на
лицата срещу които е подадено съобщение за нарушение.
Чл. 22. Комисията за финансов надзор редовно и най-малко веднъж на всеки две
години извършва преглед и актуализира процедурите по чл. 13 и мерките по чл. 19 като
отчита практиката по прилагането на този закон, Регламент № 596/2014 и актовете по
прилагането му, практиката на другите компетентни органи в тази област, развитието на
пазара и технологиите.
Глава трета
НАДЗОР
Чл. 23. (1) Надзорът по спазването на този закон, на Регламент № 596/2014 и на
актовете по прилагането му се осъществява от комисията и от заместник-председателя.
(2) За осъществяване на функциите по този закон и по Регламент № 596/2014 и
актовете по прилагането му комисията, заместник-председателят и оправомощените от тях
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длъжностни лица имат правата по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и по
чл. 23 от Регламент № 596/2014.
(3) Когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или
лице се намират предмети, книжа или компютърни информационни системи, съдържащи
информационни данни, които могат да имат значение за установяването на нарушение на
чл. 14 или 15 от Регламент № 596/2014, се извършва претърсване за откриването и
изземването им.
(4) Разрешението за претърсване и изземване се получава по реда на чл. 161, ал. 1
от Наказателно-процесуалния кодекс по искане на заместник-председателя.
(5) Извършване на претърсването и изземването се извършва съответно по реда на
глава четиринадесета, раздел пети от Наказателно-процесуалния кодекс.
(6) При необходимост длъжностните лица от Комисията за финансов надзор получават
съдействие от най-близката структура на Главна дирекция "Национална полиция" или друг
полицейски орган при осъществяването на претърсването и изземването.

Глава четвърта
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Чл. 24. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните
нарушения по този закон, на Регламент № 596/2014 и на актовете по прилагането му, за
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при
възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията или от заместникпредседателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите, заместникпредседателят може да:
1. издаде задължителни предписания за предприемане в определен от него срок на
конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушенията, на вредните последици от
тях или на опасността за интересите на инвеститорите;
2. спре търговията с определени финансови инструменти;
3. иска налагане на запор на движими вещи и вземания и/или възбрана върху
недвижими имоти;
4. задължи емитента да разкрие информация в съответствие с Регламент №
596/2014 в определен от него срок;
5. отнеме временно лиценза на инвестиционен посредник за извършване на
дейност или да поиска от Българската народна банка да отнеме временно разрешението на
банка за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
6. издаде временна забрана за всяко лице, което изпълнява ръководни функции в
инвестиционен посредник, или всяко друго физическо лице, което носи отговорност за
нарушението, да изпълнява ръководни функции в инвестиционни посредници и/или да
търгува за собствена сметка;
7. издаде в случай на повторни или системни нарушения на чл. 14 или чл. 15 от
Регламент № 596/2014 постоянна забрана за всяко лице, което изпълнява ръководни
функции в инвестиционен посредник, или всяко друго физическо лице, което носи
отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в инвестиционни
посредници.
(2) При определяне вида на принудителната мярка по ал. 1 заместник6

председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 31 от Регламент № 596/2014.
(3) Заместник-председателят може да публикува на интернет страницата на
комисията публични предупреждения за преустановяване на нарушения, в които се
посочват лицата, отговорни за нарушението, и вида на нарушението.
(4) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да
отнеме окончателно разрешението за извършване на дейност като инвестиционен
посредник на банка, ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на този закон
или на актовете по прилагането му.
Чл. 25. (1) Производството по прилагане на принудителните административни
мерки започва по инициатива на заместник-председателя.
(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по
реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Ако уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат
приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално
определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им в интернет
страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.
(4) Принудителните административни мерки по чл. 24 се прилагат с писмено
мотивирано решение на заместник-председателя, което се съобщава на заинтересованото
лице в 7-дневен срок от постановяването му.
(5) Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на
незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
Чл. 26. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се
съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение:
1. на чл. 18, 19 и 20 от Регламент № 596/2014 се наказва с глоба в размер от 500 до
500 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 1 000 000 лв., ако деянието не
съставлява престъпление;
2. на чл. 16 и 17 от Регламент № 596/2014 се наказва с глоба в размер от 2 000 до 1
000 000 лв., а при повторно нарушение – от 4 000 до 2 000 000 лв., ако деянието не
съставяла престъпление;
3. на чл. 14 и 15 от Регламент № 596/2014 се наказва с глоба в размер от 20 000 до
5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 10 000 000 лв., ако деянието не
съставлява престъпление.
(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага
имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 1 000 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение
– от 2 000 до 2 000 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 5 000 до 2 500 000 лв., а при повторно нарушение
– от 10 000 до 5 000 000 лв.;
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3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 50 000 до 15 000 000 лв., а при повторно
нарушение – от 100 000 до 30 000 000 лв.
(3) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл.
24 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5 000 до 50 000 лв.
(4) За нарушения по ал. 3 на юридически лица и еднолични търговци се налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 с наказанията по ал. 1, т. 3 се наказват и
подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат предвид характерът и степента
на тяхното участие.
(6) Доходите, придобити в резултат на нарушението, се отнемат в полза на
държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.
(7) При определяне на наказанието по ал. 1-5 заместник-председателят взема
предвид разпоредбата на чл. 30, пар. 2, б. „з” и обстоятелствата по чл. 31 от Регламент №
596/2014.
Чл. 28. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от заместник-председателя.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „емитент” е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 21 от Регламент №
596/2014.
2. „лице, за което е подадено съобщение” е лицето, което е обвинено от подалото
съобщение лице, че е извършило или възнамерява да извърши нарушение на Регламент №
596/2014.
3. „лице, подало съобщение” е лицето, което съобщава на компетентния орган за
действително или възможно нарушение на Регламент № 596/2014.
4. „повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото
по вид нарушение.
5. „системни нарушения” са три или повече административни нарушения на този
закон, Регламент № 596/2014 или на актовете по прилагането им, извършени в
продължение на една година.
6. „съобщение за нарушение” е съобщението от страна на подалото съобщение
лице до компетентния орган относно действително или възможно нарушение на Регламент
№ 596/2014.
7. „финансов инструмент” е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 1 от
Регламент № 596/2014.
§ 2. Законът въвежда изискванията на Директива за изпълнение на (ЕС) 2015/2392
на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
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парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за
действителни или възможни нарушения на посочения регламент (ОВ L 332/126 от
18.12.2015 г.) и осигурява прилагането на Регламент № 596/2014.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г. и бр. 21 от 13.03.2012
г.).
§ 4. Административните и административнонаказателните производства,
образувани до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
§ 5. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други
предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти” се заменят с „чл. 14 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО
на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014)”.
2. В чл. 204, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти” се заменят с „чл. 14 и чл. 15 от Регламент № 596/2014”.
3. В чл. 212, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти” се заменят с „чл. 14 и чл. 15 от Регламент № 596/2014”.
§ 6. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм.,
бр. 31 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 85 от
2004 г., бр. 39 и 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 56 и 59 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 и 97 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г.; доп., бр. 67 от 2008 г.;
изм., бр. 24 от 2009 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 97 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., бр. 21 и 38 от 2012 г.; изм., бр. 60 и 102 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., бр. 34,
62 и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО
на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) №
596/2014”;
б) досегашната т. 10 става т. 11.
2. В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 14:
„14. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява
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правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;
3. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 4 думите „глава шеста” се заменят с „глава четвърта”;
б) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013” се добавя „Регламент (ЕС)
№ 596/2014”;
в) в т. 15 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012” се добавя „Регламент (ЕС) №
№ 596/2014”.
4. В чл. 18:
а) в ал.1, т. 1 и 6 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013” се добавя „Регламент
(ЕС) № 596/2014”;
б) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013” се „Регламент (ЕС) №
596/2014”.
5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012” се добавя
„Регламент (ЕС) № 596/2014”.
§ 7. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007
г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 93 и 95
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.; изм., бр. 38 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 70 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 34, 62 и 94 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите „чл. 8 - 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти или друго грубо нарушение на този закон” се заменят с „чл. 14 и
чл. 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за
отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.)
(Регламент № 596/2014)”
2. В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби думите „по смисъла на Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заменят с „чрез които публично се
предоставя информация или чрез които широк кръг лица имат достъп до информация”.
§ 8. В § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 92 от
2000 г., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2002 г., бр. 101 от
2002 г., бр. 8 от 2003 г.; доп., бр. 31 от 2003 г.; изм., бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 71 от 2003 г.;
изм., бр. 37 от 2004 г.; доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2005 г.;
изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр.
59, 63, 80 и 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 105 от 2006 г., бр. 25 и 52 от 2007 г.; изм., бр.
53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 от 2009
г., доп., бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и
77 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.; доп., бр. 94 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 103 и 109 от 2013 г.,
бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 61 от 2015 г.; доп., бр. 62, 95 и 102 от 2015 г.) думите „чл. 12 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заменят с „глава три от
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на
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Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.).
§ 9. Заместник-председателят може да утвърждава образци на уведомления и
други документи във връзка с прилагането на закона, Регламент № 596/2014 и актовете по
неговото прилагане.
§ 10. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на закона.
§ 11. Законът влиза в сила от 3 юли 2016 г.

11

