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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ
Н А Р Е Д Б А № 41
от 11 юни 2008 г.

за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на
публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите
на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане*
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат изискванията към съдържанието на обосновката на
справедливата цена на акциите на публично
дружество, включително към прилагането на
оценъчните методи, в случаите на:
1. преобразуване на търговски дружества с участието на най-малко на едно публично дружество;
2. сключване от публично дружество на
договор за съвместно предприятие при условията
на чл. 126б от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК).
(2) С наредбата се уреждат и изискванията към
съдържанието на обосновката на предлаганата
цена (предлаганата разменна стойност) и
справедливата цена на акциите на публично
дружество, включително към прилагането на
оценъчните методи, в случаите на:
1. задължение за отправяне на търгово предложение, възникващо за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал.
2 ЗППЦК повече от 50 на сто или 2/3 от гласовете
в общото събрание на публично дружество;
2. право да бъде отправено търгово предложение от лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК
повече от 90 на сто от гласовете в общото
събрание на публично дружество;
3. изкупуване на акции съгласно чл. 157а
ЗППЦК, когато търговото предлагане, с което е
достигнат последният праг, е било доброволно
и лицето е придобило по-малко от 90 на сто от
акциите с право на глас.
(3) Наредбата се прилага и за всяко непублично
дружество, което участва в преобразуването по
ал. 1, т. 1.
Чл. 2. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена съгласно разпоредбите на наредбата и при търгово предложение:
* ДВ, бр. 59 от 2008 г.

1. за придобиване на повече от 3 на сто от
общия брой акции в рамките на една година от
лице, притежаващо пряко, чрез свързани лица
и/или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК повече
от 50 на сто от гласовете в общото събрание на
публично дружество;
2. за придобиване пряко, чрез свързани лица
или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК на повече от
1/3 от гласовете в общото събрание на публично
дружество от лице, притежаващо поне 5 на сто от
гласовете в общото събрание на същото дружество;
3. за придобиване от публично дружество
през една календарна година на повече от 3 на
сто собствени акции с право на глас в случаите
на намаляване на капитала чрез обезсилване на
акции и обратно изкупуване.
Чл. 3. Справедливата цена на акция на дружество е стойността, определена въз основа
на цената на акциите от мястото за търговия
с изтъргуван най-голям обем акции и/или на
общоприети оценъчни методи в съответствие с
изискванията на наредбата.
Чл. 4. Информацията, съдържаща се в обосновката на справедливата цена на акциите, се
представя на ясен и достъпен език.
Глава втора
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕТО ИМ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 5. (1) Справедливата цена на акциите,
търгувани активно, се определя като среднопретеглена стойност от цената на затваряне или друг
аналогичен показател за последния ден, през
който са сключени сделки през последните три
месеца, предхождащи датата на обосновката, от
мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем
акции за деня и стойността на акциите, получена
по приложените оценъчни методи по ал. 2.
(2) Ако акциите на дружеството не се търгуват
активно през последните три месеца, предхожда-
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щи датата на обосновката, справедливата цена
на акциите се определя като среднопретеглена
величина от стойностите на акциите, получени
съгласно следните оценъчни методи:
1. метод на дисконтираните парични потоци;
2. метод на нетната стойност на активите, и
3. метод на пазарните множители на дружества-аналози.
(��������������������������������������������
3�������������������������������������������
) Претеглянето по ал. 1 и 2 се осъществява
чрез умножаване на стойността на акцииите, получена от пазара и/или съгласно приложените
оценъчни методи, по техните относителни тегла.
Преобразуващите се дружества или дружествата��,�
страни по договор за съвместно предприятие, съответно търговият предложител, наричани по-нататък
„заявителя“, определят тегла, чрез които обосновано
считат, че ще се определи по-реалистична оценка на
справедливата цена към датата на обосновката £.
(4) Заявителят може да замени всеки от методите, посочени в ал. 2, с друг общоприет оценъчен
метод, когато някой от посочените методи е неприложим или чрез прилагането на друг общоприет
метод се получава по-реалистична стойност на една
обикновена акция на дружеството. В обосновката
на стойността на акциите, получена по метода, се
описва и неговата методика.
Чл. 6. (1) Справедливата цена на акциите е тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато:
1. ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена съгласно
чл. 5, или
2. общото събрание на акционерите е приело
решение за ликвидация на дружеството или дружеството е в производство по несъстоятелност
при условията на чл. 630 от Търговския закон.
(2) Ликвидационна стойност на акциите по ал.
1, т. 1 се изчислява, когато основателно може да
се допусне, че тя надвишава цената на акциите,
определена съгласно чл. 5.
(3) Комисията за финансов надзор, наричана
по-нататък „комисията“, съответно заместникпредседателят на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“,
може в хода на съответното административно
производство по реда на чл. 124, 126г или
152 ЗППЦК да изиска от заявителя да изготви
оценка на акциите на дружеството по метода
на ликвидационната стойност, когато ���������
e��������
налице
някое от следните обстоятелства:
1. през всяка от последните три финансови
години, предхождащи регистрацията на търговото
предложение, съответно на представяне в комисията на договора за съвместно предприятие или
изготвянето на плана или договора за преобразуване, дружеството е реализирало отрицателен финансов резултат и/или е декапитализирано;
2. не по-малко от 30 на сто от активите на
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дружеството се формират от имоти и съоръжения,
които съгласно счетоводната политика на дружеството са представени във финансовия отчет
по модела на цена на придобиване и не са преоценявани към последния годишен одитиран
финансов отчет;
3. дружеството използва в своята стопанска
дейност значителен размер почти или напълно
амортизирани активи (отчетната стойност на амортизуемите нетекущи материални активи превишава тяхната балансова стойност повече от 4 пъти);
4. балансовата стойност на дяловите участия
надвишава 15 на сто от активите на дружеството;
5. оценката на дружеството по метода „Нетна
стойност на активите“ (без корекции) надхвърля
с повече от 1,5 пъти предложената от заявителя
справедлива цена (разменна стойност);
6. стойностите на акциите на дружеството,
обект на оценка, получени съгласно методите
по чл. 5, ал. 1 и 2, се различават една от друга
повече от 1,5 пъти;
7. направени са корекции на стойностите по
баланса на дружеството в размер, по-голям от 20
на сто от сумата на активите по чл. 15, ал. 3;
8. други случаи, когато основателно може да
се предположи, че ликвидационната стойност на
акциите надвишава тяхната стойност, определена
съгласно чл. 5.
Чл. 7. (1) Заявителят трябва да обоснове
използването на всеки оценъчен метод по чл. 5,
теглото, което е определил за всеки от използваните оценъчни методи, както и всяко допускане, твърдение или прогнози, направени при
определяне на стойността на акциите на дружеството по оценъчните методи.
(2) Обосноваването по ал. 1 следва да съдържа
подробна информация за:
1. характеристиките на оценяваното дружество, а именно:
а) особеностите на дейността му;
б) обща стойност на активи и пасиви по баланс;
в) силни и слаби страни и сравнение с
конкурентите;
г) коефициенти на рентабилност;
д) коефициенти за активи и ликвидност;
е) коефициенти за една акция;
ж) коефициенти за дивидент;
з) коефициенти на развитие;
и) коефициенти за ливъридж;
к) пазарни коефициенти;
л) други съществени обстоятелства;
2. характеристиките на оценяваното дружество в исторически план;
3.относимите към дейността на дружеството
икономически тенденции и условия в Република
България и по света;
4. характеристиките по т. 1 за дружество-
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аналог, съответно общоприет еталон и сравнителен анализ с оценяваното дружество;
5. други съществени обстоятелства, поради
които заявителят счита, че изборът на оценъчни
методи, техните тегла, направените допускания,
твърдения и прогнози са подходящи.
(3) Коефициентите по ал. 2, т. 1, букви „г“ „е“, „з“ и „и“ се изчисляват на база последния
публикуван финансов отчет, коефициентите по
ал. 2, т. 1, буква „ж“ се изчисляват на база на
последния годишен одитиран финансов отчет, а
тези по ал. 2, т. 1, буква „к“ се изчисляват на база
на информацията по чл. 17, ал. 3 и 4.
(4) Информацията по ал. 2, т. 3 се представя
на базата на анализ на макроикономическата
среда и отрасъла, в който дружеството извършва
основната си дейност.
Раздел II
Метод на дисконтираните парични потоци
Чл. 8. (1) Методът на дисконтираните парични потоци включва група модели за определяне
на стойността на акциите на базата на времевата
стойност на парите.
(2) Оценъчният метод на базата на времевата
стойност на парите е принципен начин за
определяне стойността на едно дружество и/
или на неговите акции чрез дисконтиране на
прогнозните бъдещи парични потоци.
(3) При определяне на стойността на акциите
съгласно метода на дисконтираните парични потоци заявителят използва един от следните модели,
които са обосновани с характеристиките на дружеството и генерираните от него парични потоци:
1. модел на дисконтираните паричните потоци на собствения капитал (FCFE) съгласно приложение № 1;
2. модел на дисконтираните парични потоци на
дружеството (������������������������������
FCFF��������������������������
) съгласно приложение № 2;
3. модел на дисконтираните дивиденти
(��������������������������������������������
DDM�����������������������������������������
) съгласно приложение № 3 - при условие,
че публичното дружество е изплащало дивидент
през предходните три финансови години.
(4) Избраният модел по ал. 3 трябва да бъде
описан, обосновано приложен, коригиран при
наличие на привилегировани акции и съобразен
с жизнения цикъл на оценяваното дружество.
(5) В случаите, когато някой от моделите по ал.
3 е неприложим за определянето на стойността
на акциите на дружеството, заявителят може да
приложи друг модел, ако с него ще се определи
по-реалистично стойността на акциите. Изборът
на този модел трябва да бъде обоснован с характеристиките на дружеството и специфичните особености на генерираните от него парични потоци.
Чл. 9. Стойността на една обикновена акция
на дружеството съгласно моделите по чл. 8, ал. 3

		

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

се определя, както следва:
1. по модела на дисконтираните парични потоци
на собствения капитал - стойността на собствения
капитал, получена по реда на приложение № 1, се
намалява със стойността на привилегированите
акции и получената стойност се разделя на броя
обикновени акции в обращение;
2. по модела на дисконтираните парични потоци на дружеството - стойността на общия капитал
(собствения и привлечения капитал), получена по
реда на приложение № 2, се намалява с всички
дългове и други законни вземания на инвеститори, притежаващи приоритет пред обикновените
акционери, и получената стойност се разделя на
броя обикновени акции в обращение;
3. по модела на дисконтираните дивиденти
- стойността на акция, получена по реда на
приложение № 3.
Чл. 10. (1) Прогнозните парични потоци се
определят въз основа на обосновани прогнози.
(2) Прогнозите се обосновават чрез ретроспективни данни най-малко от последните три годишни
одитирани финансови отчета на дружеството и
последния публикуван финансов отчет преди датата на регистриране на търгово предложение, съответно преди датата на представяне за одобряване
на договора за съвместно предприятие или изготвянето на плана или договора за преобразуване на
дружеството, както и на база характеристиките на
дружеството по чл. 7, ал. 2. Когато дружеството
изготвя консолидиран финансов отчет, информацията по изречение първо трябва да бъде представена
на базата на консолидираните финансови отчети.
(3) Паричните потоци за целите на модела по
чл. 8, ал. 3, т. 1 са прогнозните парични потоци
на собствения капитал.
(4) Паричните потоци за целите на модела по
чл. 8, ал. 3, т. 2 са прогнозните парични потоци
на дружеството.
(5) Паричните потоци за целите на модела по
чл. 8, ал. 3, т. 3 са очакваните за разпределение
дивиденти.
(6) Прогнозните парични потоци се определят
по три сценария - песимистичен, реалистичен
и оптимистичен. Стойността на акциите по
моделите по чл. 8, ал. 3 и 5 се определя като
среднопретеглена стойност от стойностите на
акциите, получени по различните сценарии.
Относителните тегла се определят от заявителя
и се обосновават въз основа на допусканията,
твърденията и прогнозите по чл. 7, ал. 2.
Чл. 11. (1) Прогнозните парични потоци се определят по години, като се разграничават два периода
- прогнозен период и следпрогнозен период.
(2) Прогнозният период обхваща периода,
през който могат да бъдат прогнозирани с голяма
сигурност паричните потоци на собствения капи-
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тал, паричните потоци на дружеството, очакваните
дивиденти или други парични потоци. Този
период не може да бъде по-кратък от пет години
и следва да обхваща целия срок на получаване на
финансовия ефект от предстоящите инвестиции.
(3) Прогнозните парични потоци се определят
за всяка отделна година в рамките на прогнозния
период.
(4) Следпрогнозният период обхваща годините след изтичането на прогнозния период. Това
е периодът, за който се предвижда, че няма да има
съществени промени в мащабите и рентабилността на дейността и затова се прогнозира, че паричните потоци ще останат постоянни или ще
нарастват или намаляват с устойчив темп.
(5) Паричните потоци през следпрогнозния
период се приемат за равни на паричния поток
за първата година от следпрогнозния период или
се изразяват чрез него с постоянен темп.
(6) Предвиждането на инвестиционни разходи
и нарастване на нетния оборотен капитал за
всяка година се допуска дотолкова, доколкото
се изисква за осигуряване поддържането на
капитала и прогнозния темп.
Чл. 12. (1) Дисконтирането на прогнозните парични потоци се извършва с норма на дисконтиране, която служи за изчисляване на техните настоящи стойности.
(2) Нормата на дисконтиране за моделите по
чл. 8, ал. 3, т. 1 и 3 е цената на финансиране със
собствен капитал.
(3) Нормата на дисконтиране за модела по
чл. 8, ал. 3, т. 2 е среднопретеглената цена на
капитала на дружеството (������
WACC��
).
(4) При определяне на относителните дялове за
целите на определянето на среднопретеглената цена на капитала на дружеството се използват балансовите стойности на всички използвани източници
на финансиране. Заявителят може да използва техните пазарни стойности, когато така ще се постигне
по-реалистична оценка на акциите на дружеството,
като е длъжен да обоснове тяхното използване.
(5) Заявителят може да приложи норма на дисконтиране, различна от посочените по ал. 2 и 3, в случаите, когато чрез нейното прилагане се получава
по-реалистична стойност на една обикновена акция на
дружеството. Нормата за дисконтиране по изречение
първо трябва да бъде обоснована, като се опише
методиката за нейното изчисляване и се извърши
анализ и оценка на определящите фактори.
Чл. 13. Терминалната стойност се изчислява чрез
капитализация на паричните потоци за следпрогнозния период съгласно приложенията към наредбата.
Раздел III
Метод на нетната стойност на активите
Чл. 14. (1) Методът на нетната стойност на
активите включва група модели за определяне
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на стойността на акциите на базата на нетната
стойност на активите.
(2) Методът на нетната стойност на активите е
принципен начин за определяне стойността на едно
дружество и/или на неговите акции с използване на
модели, основаващи се на стойността на активите
на дружеството, намалена със задълженията му.
(3) При определяне на стойността на акциите
по ал. 2 заявителят използва модела на нетната
балансова стойност на активите.
(4) Заявителят може да приложи друг модел,
различен от посочения по ал. 3, ако с него ще се
определи по-реалистична стойност на акциите. Изборът на този модел трябва да бъде описан и обоснован с характеристиките на дружеството и специфичните особености на неговите активи и пасиви.
Чл. 15. (1) Стойността на акцията по модела
на нетната балансова стойност на активите се
определя, като стойността на активите по баланса
на дружеството, намалена със стойността на
текущите и нетекущите задължения по баланса
и всички законни вземания на инвеститори,
притежаващи приоритет пред притежателите
на обикновени акции, се раздели на броя на
обикновените акции в обращение.
(2) Стойността на активите и задълженията
на дружеството се определя на базата на информацията от последния публикуван счетоводен
баланс. Ако дружеството изготвя консолидиран
финансов отчет, информацията по изречение
първо трябва да бъде представена на базата на
консолидирания счетоводен баланс.
(3) Всяко коригиране на балансовата стойност
на активите и пасивите трябва да бъде обосновано
от заявителя. Коригиране на балансовите стойности от годишния одитиран финансов отчет не се
допуска.
Раздел I�
��
V
Метод на пазарните множители на
дружествата аналози
Чл. 16. (1) Методът на пазарни множители на дружества аналози включва група модели за определяне на стойността на акцията на дружеството на
базата на пазарните цени на акциите на дружество
аналог или група дружества аналози.
(2) Методът на базата на пазарните цени на акциите на дружества аналози е принципен начин за
определяне стойността на едно дружество и/или
на неговите акции с използване на един или повече
модели, които сравняват дружеството, предмет на
оценката, с аналогично дружество с пазарна цена
или общоприет еталон.
(3) При определяне на стойността на акциите
заявителят използва един от следните модели:
1. модел на пазарните множители на дружество аналог; или
2. модел на пазарните множители на общоприет
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еталон, които са обосновани с характеристиките на
оценяваното дружество и на дружеството аналог
или общоприетия еталон.
(4) Дружество аналог, съответно общоприет еталон, е такова дружество или дружества, които осигуряват достатъчно добра база за сравнение спрямо
инвестиционните и рискови характеристики на
оценяваното дружество. Изборът на дружество аналог, съответно общоприет еталон, трябва да бъде
обоснован чрез сравнителен анализ и оценка на
инвестиционни и рискови характеристики, както и
степента на сходство с оценяваното дружество.
(5) Общоприет еталон се определя като средна
стойност от пазарните множители на дружествата
аналози.
(6) В случаите, когато някой от моделите по ал.
3 е неприложим за определянето на стойността
на акциите на дружеството, заявителят може да
избере прилагането на друг модел, ако с него се
определя по-реалистично стойността на акциите.
Изборът на друг модел следва да бъде обоснован
с характеристиките на оценяваното дружество и
специфичните особености на неговите активи и
пасиви.
(7) Избраният модел по ал. 3 и 6 трябва да
бъде описан и обосновано приложен.
Чл. 17. (1) Моделите на пазарните множители на
дружество аналог, съответно на общоприет еталон,
се прилагат чрез изчисляване стойността на акциите
на оценяваното дружество чрез умножаване на:
1. нетната печалба с пазарен множител, който
представлява съотношението между пазарната цена
на акциите на дружеството аналог, съответно на общоприет еталон, и неговата нетна печалба (���������
P��������
/�������
E������
), или
2. счетоводната стойност (собствен капитал) с
пазарен множител, който представлява съотношението между пазарната цена на акциите на дружеството
аналог, съответно на общоприетия еталон, и неговата
счетоводна стойност (собствен капитал) (���������
P��������
/�������
B������
), или
3. нетните приходи от продажби с пазарен
множител, който представлява съотношението
между пазарната цена на акциите на дружеството
аналог, съответно на общоприетия еталон, и
неговите нетни приходи от продажби (���������
P��������
/�������
S������
), или
4. печалбата преди лихви и данъци с пазарен
множител, който представлява съотношението
между пазарната цена на акциите на дружеството
аналог, съответно на общоприетия еталон, и неговата печалба преди лихви и данъци (��������
P�������
/������
EBIT��
).
(2) Заявителят може да избере прилагането
на друг пазарен множител извън посочените
по ал. 1, ако с него се определя по-реалистично
стойността на акциите на дружеството. Изборът
на друг пазарен множител следва да бъде обоснован с характеристиките на оценяваното дружество и специфичните му особености.
(3) Нетната печалба, счетоводната стойност (со-
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бствен капитал), нетните приходи от продажби и печалбата преди лихви и данъци на дружеството аналог,
съответно на общоприетия еталон, и на оценяваното
дружество се определят на базата на последния публикуван финансов отчет. Когато дружеството изготвя
консолидиран финансов отчет, информацията по изречение първо трябва да бъде представена на базата
на консолидираните финансови отчети.
(4) Множителите по ал. 1 се изчисляват въз основа на пазарни цени на дружеството аналог, съответно на дружествата, включени в общоприетия еталон,
определени като цена на затваряне или друг аналогичен показател за последния ден, през който са сключени сделки през последните 3 месеца, предхождащи
датата на обосновката на цената, от мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем акции за деня.
Раздел V
�
Метод на ликвидационната стойност на
дружеството
Чл. 18. (1) Ликвидационната стойност на дружеството представлява сумата от ликвидационните
стойности на неговите активи, намалена с неговите
текущи и нетекущи пасиви, разходите за ликвидация и всички законни вземания на инвеститори,
притежаващи приоритет пред притежателите на
обикновени акции.
(2) Ликвидационната стойност на една акция се
изчислява, като ликвидационната стойност на дружеството се раздели на броя акции в обращение.
(3) Ликвидационната стойност на дружеството
се изчислява от независими експерти с необходимата квалификация и опит.
(4) Ликвидационната стойност се изготвя към
датата на последния публикуван финансов отчет
на дружеството.
(5) Ликвидационната стойност се определя по
методи, базиращи се на оценка на ликвидационната стойност на активите и пасивите на дружеството. Всички корекции, извършени от оценителя върху данните от финансовите отчети
и разходите за ликвидация, трябва да бъдат подробно мотивирани и обяснени.
Чл. 19. В случаите, когато оценката на дружеството по някой от моделите съгласно чл. 8, 14 и
16 е отрицателна стойност, моделът не може да
бъде приложен за целите на определяне
Глава трета
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБОСНОВКАТА НА
ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ
Чл. 20. (1) Обосновката на предлаганата цена
(предлаганата разменна стойност), съответно
справедливата цена на акциите на публично
дружество, трябва да съдържа:
1. резюме на данните от оценката;
2. разяснение на извършената оценка;
3. систематизирана финансова информация;
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4. източници на използваната при обосновката
информация.
(2) Обосновката трябва да бъде изготвена
към дата, която е не по-рано от 5 дни преди
датата на регистриране на търгово предложение
в комисията и не по-рано от един месец преди
датата на представяне в комисията на договора за
съвместно предприятие или изготвянето на плана
или договора за преобразуване на дружеството.
Чл. 21. (1) В случаите на търгово предлагане
резюмето на данните от оценката по чл. 20, ал. 1,
т. 1 включва следната информация:
1. цената или разменната стойност, предложена от търговия предложител;
2. изчислената справедлива цена на акциите;
3. стойността на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни методи, и теглото на
всеки метод при определяне на справедливата цена;
4. среднопретеглената пазарна цена за последните 3 месеца, броя изтъргувани акции на място за
търговия, което оповестява публично информация
за търговията за същия период, цена на затваряне
или друг аналогичен показател към последния
ден, в който са сключени сделки през последните
три месеца, предхождащи датата на обосновката
на мястото за търговия с изтъргуван най-голям
обем акции за деня, и най-високата цена за една
акция, заплатена от търговия предложител, от
свързаните с него лица или от лицата по чл. 149,
ал. 2 ЗППЦК през последните 6 месеца преди
регистрацията на предложението;
5. информация, че комисията не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на
акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни;
6. дата на обосновката и срок на валидност;
7. друга информация за цените на акциите,
която заявителят смята за съществена.
(2) В случаите на преобразуване на дружество
и договор за съвместно предприятие резюмето на
данните от оценката по чл. 20, ал. 1, т. 1 включва съответно информацията по ал. 1 и прогнозна оценка
на новообразуваното дружество или дружества,
съответно на приемащото дружество при вливане.
Чл. 22. Разяснениет��o�����������������������
на
����������������������
извършената оценка
по чл. 20, ал. 1, т. 2 съдържа подробно описание
на използваните методи за оценка на акциите,
включително и информацията по чл. 7, ал. 1.
Чл. 23. (1) Систематизираната финансова информация по чл. 20, ал. 1, т. 3 включва данни за последните три финансови години, както и актуална
финансова информация на базата на последния
публикуван финансов отчет, изготвен съгласно
приложимите счетоводни стандарти, както следва:
1. данни от отчета за доходите:
а) нетни приходи от продажби;
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б) себестойност на продажбите;
в) брутна печалба/загуба;
г) административни разходи и разходи за
продажби;
д) печалба/загуба от дейността;
е) финансови приходи и разходи;
ж) печалба/загуба (преди разходи за данъци);
з) нетна печалба/загуба;
2. данни от счетоводния баланс:
а) парични средства и парични еквиваленти;
б) нетен оборотен капитал;
в) обща стойност на активите;
г) обща стойност на пасивите;
д) обща стойност на собствения капитал;
3. финансови коефициенти по чл. 7, ал. 2,
букви „г“ - „к“;
4. други данни от финансовите отчети или финансови съотношения, които се считат за съществени
от заявителя или са поискани от комисията в хода
на съответното административно производство по
реда на чл. 124, 126г или 152 ЗППЦК;
5. в случай на преобразуване или договор за
съвместно предприятие - се включва и:
а) прогнозна финансова информация по т. 1-4
за новообразуваното дружество или дружества,
съответно от приемащото дружество при вливане;
б) прогнозна оценка на очакваните изменения
(след преобразуването) в стойността на собствения капитал;
в) цената на новообразуваното дружество или
дружества;
г) други данни, представляващи съществени
обстоятелства;
6. изявление, че предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно
показателни за бъдещите финансови резултати
на дружеството и резултатите от междинните
периоди не могат да се считат за непременно
показателни за годишните финансови резултати.
(2) Данните по ал.1, т. 1 - 4 трябва да са взети
от одитирани финансови отчети и от последния
публикуван финансов отчет на дружествата.
(3) В случай че дружеството е използвало в
отчета за доходите класификация на разходите
по видове, данните по ал. 1, т. 1, букви „б“ и „г“
могат да бъдат заменени със съответните видове
разходи от отчета.
(4) Когато дружеството е задължено да изготвя
консолидиран финансов отчет, информацията по
ал. 1 трябва да бъде представена и на базата на
консолидирани финансови отчети.
Чл. 24. В случаите, когато някои от елементите на съдържанието на обосновката са неприложими, тези елементи трябва да бъдат заменени
със съответни данни.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Акции, търгувани активно“ са акции, които
имат минимален среднодневен обем на търговия
в размер най-малко на 0,01 на сто от общия
брой акции на дружеството за предходните 3
месеца общо на всички места за търговия, които
оповестяват публично информация за търговията.
2. „Място за търговия“ е регулиран пазар, многостранна система за търговия или систематичен
участник, действащ в качеството си на такъв в
Република България или друга държава членка.
3. „Акции в обращение“ са издадените от дружеството акции с изключение на обратно изкупените.
4. „Среднопретеглена цена на капитала“ е цената
на финансиране с всички използвани източници
на финансиране, изчистена от данъчния ефект от
данъчното признаване на финансовите разходи за
лихви и претеглена с техните относителни дялове
в общия инвестиран капитал на дружеството.
5. „Цена на финансиране със собствен капитал
(����������������
r���������������
)��������������
“�������������
се определя:
������������
а) по модела за оценка на капиталовите активи
(CAPM) като сбор между безрисковата норма
на възвръщаемост �
Rf �������������������������
и произведението на бета
коефициента β и разликата между прогнозната
пазарна възвръщаемост �
Rm ���������������������
и безрисковата норма
на възвръщаемост R
�f, а именно:
r = Rf � +
�� β��
���
* ��
(Rm - �
Rf) , или
б) като сбор между безрискова норма на възвръщаемост R
�f и
�����������������
рискова премия RP�����������
�������������
, а именно:
r = Rf � +
�� RP�
���.
6. „Паричните потоци на собствения капитал“
се определят като нетната печалба след лихви и
данъци върху печалбата се увеличава с разходите
за амортизация, с намалението на нетния оборотен
капитал и с дълговете, възникнали през периода,
и се намалява с инвестициите в нетекущи активи,
с увеличението на нетния оборотен капитал и с
погашенията по главниците на дълга.
7. „Паричните потоци на дружеството“ се определят, като печалбата преди лихви след данъци
се увеличава с разходите за амортизация и с намалението на нетния оборотен капитал и се намалява с инвестициите в нетекущи активи и с увеличението на нетния оборотен капитал, без да се
вземат предвид паричните потоци, свързани с получаването на заеми и плащането на лихви по тях.
8. „Нетен оборотен капитал“ е разликата
между текущите активи и текущи пасиви.
9. „Коефициенти на рентабилност“ включват наймалко следните коефициенти: възвръщаемост на
собствения капитал (����������������������������
ROE�������������������������
), възвръщаемост на общо
активи (����������������������������������������
ROA�������������������������������������
), маржин преди данъци, нетен маржин
и паричен поток от оперативна дейност /пасиви.
10. „Коефициенти за активи и ликвидност“
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включват най-малко следните коефициенти: коефициент на бърза ликвидност (������
Quick� ��������������
Ratio���������
), коефициент на текуща ликвидност (��������
Current� Ratio��������
�������������
), обращаемост на активите и обращаемост на вземанията.
11. „Коефициенти за една акция“ включват наймалко следните коефициенти: собствен капитал
за една акция (�����������������������������
BVPS�������������������������
), нетна печалба за една
акция (������������������������������
EPS���������������������������
) и продажби за една акция.
12. „Коефициенти за дивидент“ включват наймалко следните коефициенти: покритие на дивидент (�����������������������������������������
Dividend���������������������������������
��������������������������������
Cover���������������������������
), коефициент на изплащане
на дивидент (���������
Dividend� �����������������������
Payout�����������������
), коефициент на
реинвестирана печалба (���������������������
Retained�������������
Earnings����
������������
) и
дивидент за една акция (�����
DPS��
).
13. „Коефициенти на развитие“ включват наймалко следните коефициенти: темп на активи,
темп на продажби и темп на нетна печалба за
една акция.
14. „Коефициенти за ливъридж“ включват
най-малко следните коефициенти: съотношение
общо активи/собствен капитал, съотношение дългосрочен дълг/собствен капитал и съотношение
заемен/собствен капитал.
15. „Пазарни коефициенти“ включват най-малко
следните коефициенти: пазарна цена/нетна печалба
(�������������������������������������������������
P������������������������������������������������
/�����������������������������������������������
E����������������������������������������������
), пазарна цена/счетоводна стойност (собствен
капитал) (�����������������������������������
P����������������������������������
/���������������������������������
B��������������������������������
) и пазарна цена/продажби (�����
P����
/���
S��
).
16. „Независим експерт“ е лице, получило
лиценз по реда и условията на Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители (ДВ, бр. 57 от 2002 г.).
§ 2. Счетоводните термини, използвани в
наредбата, за които няма специални определения,
трябва да се разбират в смисъла, който им
е даден в приложимите съгласно Закона за
счетоводството счетоводни стандарти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Заварените административни производства по чл. 124, 126г и чл. 152�������������������
������������������
ЗППЦК продължават
по реда на Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите
на публично дружество, включително към
прилагането на оценъчни методи, в случаите на
преобразуване, договор за съвместно предприятие
и търгово предлагане (ДВ, бр. 13 от 2003 г.).
§ 4. Комисията дава указания по прилагането
на наредбата.
§ 5. Наредбата се приема на основание § 16,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
във връзка с чл. 123, ал. 2, чл. 126в, ал. 1 и чл. 150,
ал. 6 ЗППЦК и е приета с решение № 104-Н от
11.VІ.200�������������������������������������
8������������������������������������
г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ап. Апостолов
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤɴɦ ɱɥ. 8, ɚɥ. 3, ɬ. 1

Ɇɨɞɟɥ ɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ (FCFȿ)
1. ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɱɪɟɡ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɟ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

n

FCFEi

¦ (1  r )
i 1

i

i



Pn
,
(1  rn ) n

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɪɢ:
i  1; t p - ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 2, ɤɴɞɟɬɨ t p ɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ, ɢ

> @
i  >t ; n@ - ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
p

n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
r i - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
rn - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;

FCFE n (1  g n 1 )
;
rn 1  g n 1
FCFE n - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
rn 1 - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn

2. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɱɟ ɩɚɪɢɱɧɢɹɬ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɬɟɦɩ (g) ɢ
ɬɟɦɩɴɬ ɧɟ ɟ ɩɨ-ɜɢɫɨɤ ɨɬ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (r > g), ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɚɤɰɢɹ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

FCFE0 (1  g )
,
rg

ɤɴɞɟɬɨ:
V 0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE 0 - ɩɚɪɢɱɧɢɹɬ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɩɪɟɞɯɨɞɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;
g - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ.

3. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɞɜɭɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɩɚɪɢɱɧɢɬɟ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚɪɚɫɬɜɚɬ ɫ
ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɴɤ, ɧɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ ɧɚ
ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

ª n FCFE i º ª Pn º
,
«
«¦
i »
n »
¬ i 1 (1  r ) ¼ ¬ (1  r ) ¼

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
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i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ;
n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ);
FCFE n (1  g n 1 )
;
rn 1  g n 1
FCFE n - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
rn 1 - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn

4. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɬɪɢɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɩɚɪɢɱɧɢɬɟ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚɪɚɫɬɜɚɬ ɫ
ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɟɬɚɩ ɧɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɳ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɢ ɬɪɟɬɢ
ɟɬɚɩ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɧɨ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ ɨɬ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

t

FCFE i

¦ (1  r )
i 1

i



FCFE i

n

¦ (1  r )

i t 1

i



Pn

(1  r ) n

,

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ, ɤɴɞɟɬɨ i  >1; t @ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɟɬɚɩ, i  [t  1; n) ɡɚ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɢ i  [n; n  1) ɡɚ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ;
n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
FCFE n (1  g n 1 )
;
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn
rn 1  g n 1
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ);
FCFE n (1  g n 1 )
;
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn
rn 1  g n 1
FCFE n - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
rn 1 - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .

5. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɟɬɚɩɧɨɫɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɥɟɞɜɚ ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɜɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɬɟ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɢɜɚ ɧɚ ɬɟɦɩ ɢ ɰɟɧɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤɴɦ ɱɥ. 8, ɚɥ. 3, ɬ. 2

Ɇɨɞɟɥ ɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ (FCFF)
1. ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɱɪɟɡ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢ
ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

n

FCFFi

¦ (1  WACC )
i 1

i

i



Pn

(1  WACC n ) n

,

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢ:
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> @
i  >t ; n@- ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;

i  1; t p - ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 2, ɤɴɞɟɬɨ t p ɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ, ɢ
p

n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
WACC i - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
WACC n - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;

FCFFn (1  g n 1 )
;
WACC n 1  g n 1
FCFFn - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
WACC n 1 - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn

2. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɱɟ ɩɚɪɢɱɧɢɹɬ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɬɟɦɩ (g) ɢ ɬɟɦɩɴɬ ɧɟ ɟ
ɩɨ-ɜɢɫɨɤ ɨɬ ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (WACC > g), ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

FCFF0 (1  g )
,
WACC  g

ɤɴɞɟɬɨ:
V 0 ɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE 0 - ɩɚɪɢɱɧɢɹɬ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɯɨɞɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;
g - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ;
WACC - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.
3. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɞɜɭɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɩɚɪɢɱɧɢɬɟ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚɪɚɫɬɜɚɬ ɫ ɜɢɫɨɤɢ
ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɴɤ, ɧɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ ɧɚ
ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

ª n
º
FCFFi º ª
Pn
,
«
«¦
i »
n »
¬ i 1 (1  WACC ) ¼ ¬ (1  WACC ) ¼

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ;
n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
WACC - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ);
FCFFn (1  g n 1 )
;
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn
WACC n 1  g n 1
FCFFn - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
WACC n 1 - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .

4. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɬɪɢɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɩɚɪɢɱɧɢɬɟ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚɪɚɫɬɜɚɬ ɫ ɜɢɫɨɤɢ
ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɟɬɚɩ ɧɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɳ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɢ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ ɧɚ
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ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɧɨ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ ɨɬ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

n
FCFFi
FCFFi
Pn


,
¦
¦
i
i
(1  WACC ) n
i 1 (1  WACC )
i t 1 (1  WACC )
t

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ;

FCFE i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ,
ɤɴɞɟɬɨ i  >1; t @ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɟɬɚɩ, i  [t  1; n) ɡɚ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɢ i  [n; n  1) ɡɚ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ;
n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
WACC - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ);
FCFFn (1  g n 1 )
;
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn
WACC n 1  g n 1
FCFFn - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
WACC n 1 - ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .

5. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɟɬɚɩɧɨɫɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɥɟɞɜɚ ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɜɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɬɟ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɢɜɚ ɧɚ ɬɟɦɩ ɢ ɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɟɝɥɟɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤɴɦ ɱɥ. 8, ɚɥ. 3, ɬ. 3

Ɇɨɞɟɥ ɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɢɬɟ ɞɢɜɢɞɟɧɬɢ (DDM)
1. ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ ɱɪɟɡ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɬɟ ɞɢɜɢɞɟɧɬɢ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚ:

V0

n

DPSi

¦ (1  r )
i 1

i

i



Pn
,
(1  rn ) n

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ;
i - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɩɪɢ:
i  1; t p - ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 2, ɤɴɞɟɬɨ t p ɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ, ɢ

> @
i  >t ; n@ - ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
p

n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
DPS i - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
r i - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ i ;
rn - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
Pn - ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ Pn

DPS n (1  g n 1 )
;
rn 1  g n 1

DPS n - ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɹɬ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɝɨɞɢɧɚ n ;
g n 1 - ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɬ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n ;
rn 1 - ɰɟɧɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɨ ɛɟɡɤɪɚɣɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɝɨɞɢɧɚ n .
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2. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɱɟ ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɬɟɦɩ (g) ɢ ɬɟɦɩɴɬ ɧɟ ɟ ɩɨ-ɜɢɫɨɤ ɨɬ
ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (r > g), ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚ:

V0

DPS 0 (1  g )
,
rg

ɤɴɞɟɬɨ:
V 0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ;

DPS 0 - ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɯɨɞɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;
g - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ;
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ.

3. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɞɜɭɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɫ ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ
ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɴɤ, ɧɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɚɤɰɢɹ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:

V0

ª n DPS 0 (1  g s ) t º ª DPS 0 (1  g s ) n (1  g l ) º
»,
«¦
»«
(1  r ) t
(1  r ) n (r  g l )
¼
¬t 1
¼ ¬

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ;
t - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɚɤɰɢɹ;
n - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɱɥ. 11, ɚɥ. 4;
DPS 0 - ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɯɨɞɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;

g s - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɚɤɰɢɹ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ;
g l - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɚɤɰɢɹ ɩɪɟɡ ɜɬɨɪɢɹ ɟɬɚɩ;
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ).

4. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɬɪɢɟɬɚɩɧɨɫɬ, ɤɨɝɚɬɨ ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɫ ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɨɜɟ ɩɪɟɡ
ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɩɨɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɟɬɚɩ ɧɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɳ ɬɟɦɩ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɢ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɟɦɩ
ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ, ɧɨ ɧɚ ɩɨ-ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ ɨɬ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɩ, ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ, ɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚ:

V0

t n1

¦
t 1

DPS 0 (1  g s ) t
(1  r )

t



t n2

¦

t n11

DPS t
(1  r )

t



DPS n2 1

(r  g n )(1  r ) n

,

ɤɴɞɟɬɨ:
V0 ɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɹ;

t - ɢɧɞɟɤɫɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ, ɤɴɞɟɬɨ t  >1; n1 @
ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɟɬɚɩ, t  [n11 ; n2 ) ɡɚ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ ɢ t  [n2 ; n21 ) ɡɚ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ;
DPS 0 - ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɯɨɞɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;
DPS t - ɞɢɜɢɞɟɧɬɴɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɩɪɟɡ ɜɬɨɪɢ ɟɬɚɩ;
DPS n21 - ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɚɤɰɢɹ ɩɪɟɡ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ;
g s - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɟɬɚɩ;
g n - ɬɟɦɩɴɬ ɧɚ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɜɢɞɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɚɤɰɢɹ ɡɚ ɬɪɟɬɢ ɟɬɚɩ;
r - ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ).

5. ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɟɬɚɩɧɨɫɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɥɟɞɜɚ ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɜɚɬɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɢɬɟ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɢɜɚ ɧɚ ɬɟɦɩ ɢ ɰɟɧɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ.
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НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници*
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 35 се създава ал. 5:
„(5) Проверката по ал. 2 не се извършва, ако
инвестиционният посредник осигури по друг
начин, че финансовите инструменти, предмет
на продажбата, ще бъдат доставени към деня на
сетълмент на сделката, както и в други случаи,
определени с наредба.“
§ 2. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) Забраната по ал. 2 по отношение на
поръчка за продажба на финансови инструменти,
които не са налични по сметка на клиента, не се
прилага в случаите, когато инвестиционният
посредник осигури по друг начин, че финансовите
ниструменти, предмет на продажбата, ще бъдат
доставени към деня на сетълмент на сделката,
както и в други случаи, определени с наредба.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Депозитарната институция на финансовите инструменти и регулираният пазар, на
който се изпълняват нареждания за продажба на
финансовите инструменти, които към момента
на продажбата не са налични по сметка на
продавача, създават и поддържат механизми,
системи и процедури за управление на рисковете,
свързани с клиринга и сетълмента на тези сделки,
включително чрез създаването на гаранционна
система за обезпечаването им.
§ 4. Наредбата влиза в сила два месеца след
обнародването £ в „Държавен вестник“.
Председател: Ап. Апостолов

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването
на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства**
(ДВ, бр. 54 от 2004 г.)

§ 1.� В чл. 2, т. 1 след думите „регулираните
пазари���������������������������������������
“��������������������������������������
думите „на ценни книжа���������������
“��������������
се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 след думите „заместник������
-�����
председателите на комисията�������������������������
“������������������������
се добавят думите „или
надлежно упълномощени от тях служители��
“�.
§ 3. В глава четвърта, раздел ІІ, в заглавието
накрая думите „на ценни книжа“ се заличават.
§ 4. Член 15 се изменя така:
„������������������������������������������
(�����������������������������������������
1����������������������������������������
)���������������������������������������
В регистъра за регулираните пазари се
вписват:
1. решението на комисията, с което се издава
лиценз за извършване на дейност като регулиран
пазар;
2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на пазарния оператор;
3. размерът на капитала на пазарния оператор;
4. имената����������������������������������
(��������������������������������
собствено, бащино и фамилно�����
)����
на
физическите лица, притежаващи квалифицирано
участие в пазарния оператор, както и размерът
на това участие;
* ДВ, бр. 60 от 2008 г
** ДВ, бр. 63 от 2008 г

5. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в пазарния
оператор, както и размерът на това участие;
6. имената (��������������������������������
���������������������������������
собствено, бащино и фамилно�����
)����
на
физическите лица, избрани за членове на съвета
на директорите, управителния и надзорния съвет
на пазарния оператор;
7. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, избрани
за членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;
8. имената (��������������������������������
���������������������������������
собствено, бащино и фамилно�����
)����
на
физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на съвета на директорите,
управителния и надзорния съвет на пазарния
оператор;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на
всички други лица, оправомощени да управляват
и представляват пазарния оператор;
10. данни за квалификацията и професионалния
опит на лицата по т. 6, 7, 8 и 9;
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11. правилникът за дейността на регулирания
пазар;
12. имената (�����������������������������
������������������������������
собствено, бащино и фамилно��)�
на физическите лица и наименованието, ЕИК,
седалището и адресът на управление, предметът
на дейност на юридическите лица - членове и
участници в регулирания пазар;
13. годишният и 6-месечният отчет по чл. 85,
ал. 6 ЗПФИ;
14. одобрението от министъра на финансите
и управителя на БНБ по чл. 74, ал. 1 ЗПФИ;
15. одобрението по чл. 100, ал. 2, т. 2 ЗПФИ
за извършване на сетълмент на сделките чрез
система, различна от тази, която регулираният
пазар прилага;
16. одобрението по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ за
извършване на клиринг и/или сетълмент на
сделки, сключени на регулирания пазар чрез
централен съконтрагент, клирингова къща и
система за сетълмент в друга държава членка;
17. решението на комисията за отнемане на
лиценз за извършване на дейност като регулиран
пазар;
18. имената (�����������������������������
������������������������������
собствено, бащино и фамилно��)�
на назначените квестори.
(�����������������������������������������
������������������������������������������
2����������������������������������������
)���������������������������������������
Когато регулираният пазар и пазарният
оператор са отделни юридически лица, освен
данните и документите по ал. 1, по партидата на
регулирания пазар се вписват:
1. уставът, дружественият договор и другите
учредителни актове на регулирания пазар;
2. документите, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар
и пазарния оператор във връзка с дейността на
регулирания пазар.
(3) �������������������������������������
За регулиран пазар, който е уведомил
комисията, че възнамерява да сключва споразумения за улесняване достъпа до системите си за
търговия на територията на друга държава членка,
се вписват и следните обстоятелства:
1. приемащата държава членка;
2. информация за споразуменията, които регулираният пазар възнамерява да сключва;
3. датата, от която регулираният пазар може
да започне да извършва дейност на територията
на съответната държава членка.
(4) В регистъра по ал. 1 за регулиран пазар,
получил разрешение за извършване на дейност
от компетентен орган на друга държава членка,
за който комисията е получила уведомление от
компетентния орган на съответната държава
членка съгласно чл. 95, ал. 1 ЗПФИ, се вписват
следните обстоятелства:
1. държавата членка по произход;
2. седалището и адресът на управление на
пазарния оператор;
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3. информацията за споразуменията, които
регулираният пазар възнамерява да сключва за
улесняване достъпа до системите му за търговия;
4. датата, от която регулираният пазар може
да започне да извършва дейност на територията
на Република България;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността
на регулирания пазар.
(��������������������������������������������
5�������������������������������������������
) �����������������������������������������
В случаите, когато пазарен оператор организира и МСТ, в регистъра по ал. 1 по партида
на регулирания пазар, организиран от пазарния
оператор относно МСТ, се вписват:
1.�������������������������������������������
решението на комисията, с което се издава
лиценз за организиране на МСТ;
2. правилата за търговия, вкл и критериите за изпълнение на нарежданията по чл. 51, ал. 1 ЗПФИ;
3. правилата за търговия по чл. 51, ал. 3 ЗПФИ;
4. името (собствено, бащино и фамилно)
за физическите лица и наименованието, ЕИК,
седалището и адресът на управление - за юридическите лица, участници в МСТ;
5. наименование, ЕИК, седалището и адресът
на управление на дружествата, чиито финансови
инструменти се търгуват чрез МСТ;
6. видът и емисията на финансовите инструменти, търгувани чрез МСТ;
7. одобрението от министъра на финансите и
управителя на БНБ по чл. 51, ал. 2, т. 7;
8. разрешението по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ;
9. одобрението по чл. 53, ал. 4 ЗПФИ;
10. одобрението за използване на централен
съконтрагент, клирингова къща или система за
сетълмент на друга държава членка по чл. 57, ал.
1 ЗПФИ;
11. решението на комисията за отнемане на
лиценз за организиране на МСТ.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а������������������������������������������������
)�����������������������������������������������
в текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и 3
ЗППЦК“ се заменят с думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;
б) в т. 1 думите „чл.54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се
заменят с думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;
в) създава се нова т. 2 със следното съдържание:
„2. решението на комисията за разширяване
обхвата на издадения лиценз за извършване на
услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ;“
г������������������������������������������
)�����������������������������������������
създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„3. решението на комисията за признаване
на лиценз за извършване на услуги и дейности
по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на инвестиционен
посредник от трета държава;“
д) досегашната т. 2 става т. 4 и в нея думите
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„чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал.
2 и 3 ЗПФИ“;
е) досегашната т. 3 става т. 5 и в нея думите
„чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал.
2 и 3 ЗПФИ“;
ж) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея думите
„чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с „чл.12 ЗПФИ“,
думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови
инструменти“, а накрая думите „относно ценни
книжа“ се заличават;
з���������������������������������������������
) �������������������������������������������
досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите
„чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за
изискванията към дейността на инвестиционните
посредници (�����������������������������������
������������������������������������
ДВ, бр.90 от 2003 г.���������������
)��������������
се заменят с
думите „чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните
посредници“, а след думите „чл. 221 ЗППЦК“ се
добавя „чл. 127 ЗПФИ“;
и) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея текстът
„пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на
сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират“ се заменя с „квалифицирано участие“;
к) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея текстът
„пряко или чрез свързани лица 10 или повече от 10
на сто от гласовете в общото събрание или може
да ги контролира“ се заменя с „квалифицирано
участие“;
л) досегашни точки 8, 9 и 10 стават съответно
т. 10, 11 и 12;
м) създава се нова т. 13:
„13. името (��������������������������������
���������������������������������
собствено, бащино и фамилно�����
)����
за
физическите лица и наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление - за юридическите
лица, с които инвестиционният посредник е сключил договор за извършване на дейност като регистрационен агент“;
н) досегашната т. 11 става т. 14 и се изменя
както следва:
„14. регулираният пазар, в който членува
инвестиционният посредник, включително:
а) датата и номерът на решението за приемане
на инвестиционния посредник за член на
регулирания пазар;
б) датата и номерът на решението за временно
отстраняване на инвестиционния посредник от
търговия на регулиран пазар;
в) датата и номерът на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на регулиран пазар;
г����������������������������������������
) имената
��������������������������������������
(собствено, бащино и фамилно)
на допуснатите до търговия на регулиран пазар
брокери, представляващи инвестиционния посредник - член на регулирания пазар, номерът и датата
на решението за допускането им до търговия;“
о) досегашната т. 12 се отменя;
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п) досегашната т. 13 става т. 15 и в нея думите
„фондова борса“ се заменят с „регулирания пазар“, а думите „или от неофициалния пазар на
ценни книжа“ се заличават;
р) досегашната т. 14 става т. 16 и в нея думите
„чл. 62, ал. 2, т. 5 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 13,
ал. 2 и 3 ЗПФИ“;
с) досегашните т. 15 и 16 стават съответно т.
17 и 18;
т) досегашната т. 17 става т. 19 и в нея думите
„чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал.
2 и 3 ЗПФИ“;
у) досегашната т. 18 става т. 20;
ф) създават се т. 21, 22 и 23:
„21. имената (собствено, бащино и фамилно)
на назначените квестори;
22. за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон, се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава членка;
б) адресът на клона;
в)�������������������������
програмата
������������������������
за дейността;
г)�����������������������������������������
����������������������������������������
датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава членка;
23. за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава
членка при условията на свободно предоставяне
на услуги, се вписват и следните обстоятелства:
а) приемащата държава;
б)�������������������������
програмата
������������������������
за дейността;
в)�����������������������������������������
����������������������������������������
датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава.“
2. Създава се нова ал. 2
„(����������������������������������������
2���������������������������������������
). За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да
извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и
3 ЗПФИ на територията на Република България
чрез клон, се вписват следните обстоятелства:
1. седалището и адресът на управление на
клона;
2. данните за управителя на клона;
3. програмата за дейността;
4. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на
територията на Република България;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността
на инвестиционния посредник.“
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3). За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да
извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и
3 ЗПФИ на територията на Република България
при условията на свободно предоставяне на
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услуги, се вписват следните обстоятелства:
1. програмата за дейността;
2. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на
територията на Република България;
3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността
на инвестиционния посредник.“
4. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
„(4) В случаите, когато инвестиционен посредник организира МСТ, в регистъра се вписват и
данните и документите по чл. 15, ал. 5, т. 2 - 10.“
5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се правят
следните изменения и допълнения:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 54, ал. 2 и
3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“,
а думите „Закона за банките (ЗБ)“ се заменят с
„Закона за кредитните институции (ЗКИ)“;
б) в т. 1 думите „чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ“ се заменят
с „чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ“;
в) в т. 2 думите „чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ“ се заменят
с „чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ“.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. годишните финансови отчети за дейността
по чл. 31, ал. 1, т. 1 и годишните консолидирани
финансови отчети за дейността по чл. 31, ал. 3,
т. 1 от Наредба № 2;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 31, ал. 1, т .2 и тримесечните консолидирани финансови отчети за дейността по
чл. 31, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2;“
в�������������������������������������������������
) в�����������������������������������������������
т. 5 думите „на ценни книжа“ се заличават, а
думите „приети на официалния, съответно неофициалния пазар, ценни книжа съгласно чл. 107, ал.1
ЗППЦК“ се заменят с думите „ценни книжа“;
г�����������������������������
)����������������������������
досегашната т. 6 се отменя;
д) създава се т. 9:
„9. приемащата държава в случаите, когато
дружеството ще извършва публично предлагане
или иска допускане на ценни книжа до търговия
на регулиран пазар на територията на държава
членка.“
2. Създава се ал. 2, със следното съдържание:
„(2). За емитент от държава членка, който
ще извършва публично предлагане или иска
допускане на ценни книжа до търговия на
регулиран пазар на територията на Република
България в регистъра по ал.1, се вписват:
1. датата на уведомлението до комисията;
2. копието от потвърдения от надзорния орган
на изпращащата държава проспект.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се
правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 думите „чл. 115, ал. 3“ се заменят с
„чл.115, ал. 4“;
б) създава се нова т. 3:
„3. уведомлението по чл. 111, ал. 6 ЗППЦК;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и се променя,
както следва:
„4 уведомленията по чл. 111а, ал. 1 и 2 ЗППЦК;“
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„чл.115б, ал. 2“ се заменят с думите „чл.115в, ал. 2“;
д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„чл. 116, ал. 10“ се заменят с „чл. 116, ал. 11“;
е) досегашните т. 6 - 12, стават съответно т. 7 - 13;
ж) досегашната т. 13 става т. 14 и се изменя
така:
„14. уведомленията по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК;“
з) създава се нова т. 15:
„15. уведомленията по чл. 146, ал. 1 ЗППЦК;“
и) създава се т. 16:
„16. уведомленията по чл.148а ЗППЦК;“
к) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т.
17 и 18.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея се
правят следните изменения:
а) точка 5 се изменя така:
„5. годишните финансови отчети за дейността
по чл. 40, т. 1 от Наредба № 2;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. тримесечните финансови отчети за дейността по чл. 40, т. 2 от Наредба № 2“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 думата „първично“ се заличава;
б) в т. 2 след думите „чл. 141“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 3“;
в) в т. 3 думите „вторично публично предлагане
на ценни книжа“ се заменят с „допускане на
ценни книжа до търговия на регулиран пазар“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. решението на комисията за признаване еквивалентност на информацията в случаите по чл.
79, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4, т. 3 и 4 ЗППЦК;“
д) точка 6 се изменя така :
„6. потвърденият проспект за публично
предлагане или допускане на ценни книжа до
търговия на регулиран пазар, допълнението към
проспекта по чл. 85, ал. 2 ЗППЦК, съответно друг
документ, съдържащ еквивалентна на проспекта
информация за емитента и за ценните книжа,
които се предлагат публично или се допускат до
търговия на регулиран пазар;“
е�����������������������������������������
)����������������������������������������
в т. 7 думите „чл. 93, ал. 1 ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 92а ЗППЦК“;
ж) в т. 9 думите „чл. 86, ал. 2“ се заменят с
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„чл. 85, ал. 1“;
з) точка 10 се изменя така:
„10. решението на комисията за потвърждаване на допълнението към проспекта по чл. 85, ал.
2 ЗППЦК“;
и) в т.12 думите „официалния пазар на фондова борса“ се заменят с „регулиран пазар“, а
думите „съответно на неофициалния пазар на
ценни книжа“ се заличават.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. поканата по чл. 100ц ЗППЦК“.
2. В ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1, т. 19 и 20 думата „търга“ се заменя
с думите „търговото предлагане“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на изкупуване на акции по
чл. 157а относно предложението за изкупуване в
регистъра се вписват съответните данни по ал. 1“.
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „броят на притежаваните от
управляващото дружество акции на инвестиционното дружество“ се заличават;
б) в т. 4 думите „чл. 61 ЗППЦК“ се заменят с
„чл.12 ЗПФИ“;
в) в т. 5 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“, а думите „чл.1,
ал. 2, т. 4 ЗБ“ се заменят с „чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ“;
г) в т. 8 накрая думите „на ценни книжа“ се
заличават;
д���������������������������������������������
)��������������������������������������������
в т. 11 думите „отворен тип в затворен тип
и обратно“ се заменят с думите „затворен тип в
отворен“;
е) точка 12 се изменя така:
„12. годишният финансов отчет по чл. 73в, т.
1 от Наредба № 25;“
ж��������������������������
)�������������������������
точка 13 се изменя така:
„13. тримесечни финансови отчети по чл. 73в, т.
2 от Наредба № 25 и месечен счетоводен баланс;“
з) в т. 14 думите „чл.115, ал. 3 ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 115, ал. 4 ЗППЦК“;
и) досегашната т. 15 се отменя;
к��������������������������������������������
) ������������������������������������������
в т. 16 думите „чл. 115б, ал. 2 ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК“;
л) в т.17 думите „чл.116, ал. 10“ се заменят с
„чл. 116, ал. 11“;
м�����������������������
)����������������������
т. 19 се изменя така:
„19. за инвестиционното дружество от затворен тип се вписват и:
а) уведомлението по чл. 111, ал. 6 ЗППЦК;
б) уведомленията по чл. 145, ал. 1, чл. 146, ал.
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1 и чл. 148а ЗППЦК;“
н) създава се нова т. 20:
„20. уведомлението по чл. 174 ЗППЦК;“
о) досегашните т. 20, 21 и 22 стават съответно
т. 21, 22 и 23.
2. В ал. 3 се правят следните допълнения:
а) създава се т. 5:
„5. за инвестиционно дружество, което възнамерява да предлага публично акциите си на територията на държава членка, се вписват и следните
обстоятелства:
a)���������������������������
приемащата държава членка;
б�����������������������������������������
)����������������������������������������
датата, от която инвестиционното дружество може да извършва публично предлагане в
съответната държава членка“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая след думите „управляващо дружество“ се поставя запетая и се добавят думите
„съответно се признава лиценз за извършване на
дейност като управляващо дружество на юридическо лице от трета държава“;
б) създава се нова т. 5:
„5. уведомлението по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 3 от
Наредба № 26;“
в) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „чл.
61 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 12, ал. 1 ЗПФИ“;
д) досегашните точки 8 - 12 стават съответно
т. 9 - 13;
е) създава се т. 14 със следното съдържание:
„14. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка, се
вписват и следните обстоятелства:
a) приемащата държава членка;
б�������������������
)������������������
адресът на клона;
в���������������������������������
)��������������������������������
данните за управителя на клона;
г��������������������������
) ������������������������
програмата за дейността;
д�������������������������������������������
)������������������������������������������
датата, от която управляващото дружество
може да започне да извършва дейност на
територията на приемащата държава;“
ж) създава се т. 15 със следното съдържание:
„15. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне
на услуги, се вписват и следните обстоятелства:
а����������������������������
)���������������������������
приемащата държава членка;
б��������������������������
)�������������������������
програмата за дейността;
в�������������������������������������������
)������������������������������������������
датата, от която управляващото дружество
може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава.“
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) За управляващо дружество със седалище
в държава членка, което възнамерява да извършва
дейност на територията на Република България
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чрез клон, се вписват следните обстоятелства:
1. седалището и адресът на управление на
клона;
2. данните за управителя на клона;
3. програмата за дейността;
4. датата, от която управляващото дружество
може да започне да извършва дейност;
5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността
на управляващото дружество.“
3. Създава се нова ал. 3
„(�����������������������������������������
3����������������������������������������
)���������������������������������������
��������������������������������������
За управляващо дружество със седалище
в държава членка, което възнамерява да извършва
дейност на територията на Република България
при условията на свободно предоставяне на
услуги, се вписват следните обстоятелства:
1. програмата за дейността;
2. датата, от която управляващото дружество
може да започне да извършва дейност;
3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността
на управляващото дружество.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се
правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 думите „чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“
се заменят с думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“, а
думите „чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ“ се заменят с думите
„чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. годишния финансов отчет по чл. 73в, т. 1
от Наредба № 25;“
в) точка 9 се изменя така:
„9. тримесечни финансови отчети по чл.
73в, т. 2 от Наредба № 25 и месечен счетоводен
баланс“.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея се
правят следните допълнения:
а) създава се т. 5:
„5. за договорен фонд, който възнамерява да
предлага публично дяловете си на територията
на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:
a) приемащата държава членка;
б����������������������������������������������
)���������������������������������������������
датата, от която може да започне публичното
предлагане в съответната държава членка.“
§ 12. В чл.����������������������������������
���������������������������������
24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а)���������������������������������������
в��������������������������������������
т.����������������������������������
5���������������������������������
след думите „чл.���������������
212
��������������
ЗППЦК“ се
добавя „и чл. 118 ЗПФИ“;
б)���������������������������������������
в��������������������������������������
т.����������������������������������
6���������������������������������
след думите „чл.���������������
221
��������������
ЗППЦК“ се
добавя „и чл.127 ЗПФИ“.
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§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „застраховане“ се добавя
думата „или“, а думите „или на застраховане и
презастраховане“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. решението на комисията, с което се издава
допълнителен лиценз на презастраховател за
извършване на нова дейност;“
в) в т. 5 след думата „застрахователят“ се добавят думите „или презастрахователя“;
г) в т. 6 след думата „застрахователят“ се добавят думите „или презастрахователя“;
д) в т. 8 накрая след думата „застрахователят“
се добавят думите „или презастрахователя“;
е) в т. 9 след думите „застрахователното дружество“ се добавят „(или презастрахователя)“;
ж) в т. 15 след думата „застрахователя“ се
добавят думите „или презастрахователя“;
з�������������������������������������������
)������������������������������������������
в т. 16 накрая се добавят думите „или за
отделна част от дейността по презастраховане“;
и) в т. 17 след думата „застраховане“ се добавя
думата „или“, а думите „или застраховане и
презастраховане“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1, след думата „застраховане“ се добавя думата „или“, думите „или
застраховане и презастраховане“ се заличават, а
след думите „по чл.42“ се поставя запетая и се
добавят думите „съответно по чл. 74б“;
б) в т. 1 след думата „застрахователна“ се поставя запетая и се добавят думите „съответно презастрахователна“, а накрая след думата „застрахователя“ се добавят думите „или презастрахователя“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „застрахователите“ се поставя запетая и се добавят
думите „съответно презастрахователите“;
б) в т. 1 след думата „застрахователя“ се добавят думите „или презастрахователя“;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавят
думите „съответно видът на презастрахователната дейност, която презастрахователят ще извършва в Република България“.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „кодът по
БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“.
§ 15. Наредбата се издава на основание чл. 30,
ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
и е приета с Решение № 106-Н от 23.VІ.2008 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател: Ап. Апостолов
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ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÊÎÌÈÑÈßÒÀ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÍÀÄÇÎÐ
ÏÐÅÇ ЮЛИ 2008 г.

І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

№ на решението
и дата на заседанието

1��������
. ИЗДАДЕ
одобрение
 за допълнение към проспекта на
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД�����������������������
	����������������������
СОФИЯ�����������������
	����������������
704-Е/04.07.2008

 за промени в устава на

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ФИНИ АДСИЦ
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
ТУРИН ИМОТИ АДСИЦ
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ
БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
лицензия на
ЗОД ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
(в процес на учредяване)
за доброволно здравно осигуряване
временна забрана
за публикуване търговото предложение на
АРОМА АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД

СОФИЯ	
СОФИЯ	

735-ДСИЦ/09.07.2008
792-ДСИЦ/16.07.2008

СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	

793-ДСИЦ/16.07.2008
794-ДСИЦ/16.07.2008
795-ДСИЦ/16.07.2008
796-ДСИЦ/16.07.2008
880-ДСИЦ/23.07.2008
881-ДСИЦ/23.07.2008
883-ДСИЦ/23.07.2008

СОФИЯ	

705-ЗОД/04.07.2008

СОФИЯ
СОФИЯ	

лиценз на
НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ВАРНА
за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК
ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
СОФИЯ	
(в процес на учредяване)
за извършване на дейност като ИП в рамките на ЕС, ЕИП и трети държави

729-ТП/09.07.2008
730-УД/09.07.2008
799-ИП/16.07.2008
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БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
(в процес на учредяване)
за извършване на дейност като ИП в рамките на ЕС и ЕИП

СОФИЯ	

2. РАЗШИРИ
обхвата на издадения на
БУЛБРОКЪРС ЕАД
СОФИЯ	
лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник
3. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ ЗА
първично публично предлагане на
 емисия акции, издадени от
ПИ АР СИ АДСИЦ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
и вписа емисиите в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

873-ИП/23.07.2008

731-ИП/09.07.2008

СОФИЯ	
СОФИЯ	

732-Е/09.07.2008
788-Е/16.07.2008

СОФИЯ	

789-ПД/16.07.2008

СОФИЯ	

882-Е/23.07.2008

4. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
емисия акции, издадени от
БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
ЕМКА АД
МОНБАТ АД

СОФИЯ	
СЕВЛИЕВО
СОФИЯ	

733-Е/09.07.2008
790-Е/16.07.2008
791-Е/16.07.2008

като публично дружество
БУЛ�АРИ РЕЗЕРВ ПРОПъРТИС АДСИЦ

СОФИЯ	

допускане до търговия на регулиран пазар на
 емисия акции, издадени от
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

 емисия корпоративни облигации, издадени от

АЛУ-ПЛАСТ ЕАД
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

734-ПД/09.07.2008

5. ДОПУСНА
АНТОН БРАНКОВ
798-ОА/16.07.2008
до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер, насрочен за 29.ІХ.2008 г., 12.Х.2008 г.,
26.Х.2008 г. и 09.ХІ.2008 г.
6. ПРЕКРАТИ
производството по отнемане на издадения лиценз на
СТАТУС ИМОТИАДСИЦ
СОФИЯ	
за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел
7. ПРИЗНА
придобитата квалификация на
ОННИК КюРКЧИяН
за извършване на дейност като инвестиционен консултант
правоспособност на отговорен актюер на
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876-ОА/23.07.2008
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879-ОА/23.07.2008
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ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. РАЗРЕШИ
възстановяване на надвнесена сума на
ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ	
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД

СОФИЯ	
СОФИЯ	

707-ВТ/07.07.2008
777-ВТ/15.07.2008

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление ������������������������������������
„�����������������������������������
Надзор на инвестиционната дейност“:
1. ПРЕКРАТИ
откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ спрямо
ВЕГА АД
ПЛЕВЕН
670-ПД/01.07.2008
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
ВАРНА
671-ПД/01.07.2008
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ	
672-ДСИЦ/01.07.2008
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД
БЕЛОВО
673-ПД/01.07.2008
ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ АД
СОФИЯ	
674-ПД/01.07.2008
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК АД	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
675-ПД/01.07.2008
ПОЛЯНИЦА АД
ТЪРГОВИЩЕ
676-ПД/01.07.2008
РЕКОРД АД	ГАБРОВО
677-ПД/01.07.2008
БИОИАСИС АД
СОФИЯ	
678-ПД/01.07.2008
ЕВРОПА ЛАЙН ГРУП АД
СОФИЯ	
679-ПД/01.07.2008
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ
СОФИЯ	
680-ПД/01.07.2008
ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ АД
СОФИЯ	
681-ПД/01.07.2008
СИРМА АД
ПЛОВДИВ
682-ПД/02.07.2008
КАБИЛЕ - ЛБ АД	ЯМБОЛ
683-ПД/02.07.2008
СИИ ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
684-ДСИЦ/02.07.2008
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ВАРНА
685-ДСИЦ/02.07.2008
АНГЕР АД
ПЛОВДИВ
686-ПД/02.07.2008
КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
СТРАЖИЦА
687-ПД/02.07.2008
МЕТАЛИК АД	ЯБЛАНИЦА
694-ПД/02.07.2008
СЕВКО АД
СЕВЛИЕВО
695-ПД/02.07.2008
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
СОФИЯ	
696-ПД/02.07.2008
БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФИЯ	
697-ДСИЦ/02.07.2008
ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ АДСИЦ ВАРНА
698-ДСИЦ/02.07.2008
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
СОФИЯ	
699-ДСИЦ/02.07.2008
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
СОФИЯ	
700-ПД/02.07.2008
ДОМОКАТ АД
СОФИЯ	
702-ПД/02.07.2008
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
СОФИЯ	
706-ДСИЦ/04.07.2008
МОСТСТРОЙ АД
СОФИЯ	
708-ПД/07.07.2008
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
СОФИЯ	
709-ДСИЦ/07.07.2008
ВЕЛПА - 91 АД
СТРАЖИЦА
712-ПД/07.07.2008
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ ФЕЕИ АДСИЦ
СОФИЯ	
716-ДСИЦ/08.07.2008
НАБА ИНВЕСТ АД
ВАРНА
773-ИП/14.07.2008
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
815-ПД/18.07.2008
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
816-ПД/18.07.2008
ПОЛЯНИЦА АД
ТЪРГОВИЩЕ
821-ПД/22.07.2008
ОРФЕЙ - Б АД
БАТАК
822-ПД/22.07.2008
ЛОМСКО ПИВО АД
СОФИЯ	
823-ПД/22.07.2008
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	ГАБРОВО
824-ПД/22.07.2008
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ИНТЕРИОР АД
ЕЛЕНА
825-ПД/22.07.2008
АВРОРА КЕПИТЪЛ АД
СОФИЯ	
830-ДФ/22.07.2008
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД СОФИЯ	
831-Е/22.07.2008
ТОРГОТЕРМ АД
КЮСТЕНДИЛ
832-ПД/22.07.2008
ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФИЯ	
833-ДСИЦ/22.07.2008
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
СОФИЯ	
834-Е/22.07.2008
ПРОПЪРТИС КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ
СОФИЯ	
835-ДСИЦ/22.07.2008
БРОСС ХОЛДИНГ АД
ВАРНА
839-Е/22.07.2008
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
840-ПД/22.07.2008
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД
СОФИЯ	
841-Е/22.07.2008
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД СОФИЯ	
842-ПД/22.07.2008
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
843-ПД/22.07.2008
ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
844-ПД/22.07.2008
ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
КОЗЛОДУЙ
845-ПД/22.07.2008
ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД АДСИЦ
СОФИЯ	
846-ДСИЦ/22.07.2008
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
847-ДСИЦ/22.07.2008
СТАТУС ИМОТИАДСИЦ
СОФИЯ	
848-ДСИЦ/22.07.2008
ЕКОФИЛТЪР АД
БУРГАС
849-ПД/22.07.2008
ЕТАП АДРЕС АД
СОФИЯ	
850-Е/22.07.2008
ЕЛХИМ ИСКРА АД
ПАЗАРДЖИК
851-ПД/22.07.2008
КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
ПЛОВДИВ
852-ПД/22.07.2008
КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД
ПЕРНИК
853-ПД/22.07.2008
ВЕЛПА - 91 АД
СТРАЖИЦА
854-ПД/22.07.2008
ХИНЧОВСКИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
СОФИЯ	
855-Е/22.07.2008
ДЪБ АД
ВРАЦА
856-Е/22.07.2008
ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД
СОФИЯ	
857-ПД/22.07.2008
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ФИНИ АДСИЦ
СОФИЯ	
858-ДСИЦ/22.07.2008
ЗД ЕВРОИНС АД
СОФИЯ	
859-ПД/22.07.2008
РУНО КАЗАНЛЪК АД
КАЗАНЛЪК
860-Е/22.07.2008
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
861-ПД/22.07.2008
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД	ГОРНА ОРЯХОВИЦА 862-ПД/22.07.2008
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
К. К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ	 863-ПД/22.07.2008
СФИЛМ АД
СОФИЯ	
864-ПД/22.07.2008
ПОЛИМЕРИ АД
ДЕВНЯ	
865-ПД/22.07.2008
НИТЕКС - 50 АД
СОФИЯ	
866-ПД/22.07.2008
ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
867-ДСИЦ/22.07.2008
ЗГММ АД
ПЕРНИК
870-ПД/22.07.2008
ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ	
871-ПД/22.07.2008
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
884-ДСИЦ/23.07.2008
ФИЛТЕКС АД
ПЛОВДИВ
885-ПД/23.07.2008
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ	
887-Е/23.07.2008
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФИЯ	
889-ДСИЦ/23.07.2008
ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ
СОФИЯ	
892-ДСИЦ/24.07.2008
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ	
СОФИЯ	
899-ПД/24.07.2008
ТБ ИНВЕСТБАНК АД
СОФИЯ	
900-Е/24.07.2008
БИОВЕТ АД
ПЕЩЕРА
901-ПД/24.07.2008
БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР АД
РАДОМИР
902-ПД/24.07.2008
ВИДАХИМ АД
ВИДИН
903-ПД/24.07.2008
АУТОБОХЕМИЯ АД
СОФИЯ	
904-Е/24.07.2008
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
905-ПД/24.07.2008
СИМАТ АД	ГАБРОВО
906-ПД/24.07.2008
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД
СОФИЯ	
907-ПД/24.07.2008
СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
908-ПД/24.07.2008
ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД
ПЕРНИК
909-ПД/24.07.2008
ЕЛЕНИТЕ АД
ПЛОВДИВ
910-ПД/24.07.2008
ЕЛПРОМ ЗЕМ АД
СОФИЯ	
911-ПД/24.07.2008
ВИПОМ АД
ВИДИН
912-ПД/24.07.2008
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
913-ПД/24.07.2008
КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД
КОСТЕНЕЦ
914-ПД/24.07.2008
ЕЛПО АД
НИКОЛАЕВО
915-ПД/24.07.2008
ЗСК - ЛОЗОВО АД
БУРГАС
916-ПД/24.07.2008
ЛЮК АДСИЦ
СОФИЯ	
917-ДСИЦ/24.07.2008
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РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ
СОФИЯ	
918-ДСИЦ/24.07.2008
ЛОВЕЧТУРС АД
ЛОВЕЧ
919-ПД/24.07.2008
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
920-ДФ/24.07.2008
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
921-ДФ/24.07.2008
ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
922-ДФ/24.07.2008
ХИПОКРЕДИТ АД СОФИЯ	
923-Е/24.07.2008
ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
924-ДФ/24.07.2008
ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
925-ДФ/24.07.2008
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
930-ДФ/24.07.2008
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
931-ДФ/24.07.2008
ЗПАД ДЗИ
СОФИЯ	
934-ПД/25.07.2008
ВИНЗАВОД АД
АСЕНОВГРАД
935-ПД/25.07.2008
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
936-ПД/25.07.2008
ИЗГРЕВ - 66 АД
ПЛОВДИВ
937-ПД/25.07.2008
ЗММ ЯКОРУДА АД	ЯКОРУДА
938-ПД/25.07.2008
РОДИНА 91 АД
ДОБРИЧ
945-ПД/28.07.2008
ГАМАКАБЕЛ АД
СМОЛЯН
947-ПД/29.07.2008
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ
ВРАЦА
948-ДСИЦ/29.07.2008
ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВ ДОЛ АД
С. ГОЛЕМО СЕЛО
949-ПД/29.07.2008
АЛБА ВИА АД
СОФИЯ	
950-ПД/29.07.2008
БУКЕТ АД
НОВА ЗАГОРА
951-ПД/29.07.2008
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД
НОВА ЗАГОРА
953-ПД/29.07.2008
ЦИГАРЕНА ФАБРИКА - ПЛОВДИВ АД
ПЛОВДИВ
954-ПД/29.07.2008
ХАСКОВО ТАБАК АД	ХАСКОВО
955-ПД/29.07.2008
КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
КЮСТЕНДИЛ
956-ПД/29.07.2008
ИММИ АД
СОФИЯ	
957-ПД/29.07.2008
ДИТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
958-ПД/29.07.2008
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ АД
ВАРНА
995-Е/31.07.2008
СЕРДИКОМ АД
СОФИЯ	
996-ПД/31.07.2008
ПРАМ ТУРИСТ АД
СОФИЯ	
997-ПД/31.07.2008
2. ЗАДЪЛЖИ ЛИЦАТА,
управляващи и представляващи
ЕКОТАБ АД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
СИЛА ХОЛДИНГ АД
ХИМИМПОРТ АД
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
да назначат директор за връзки с инвеститорите

С. БАРАКОВО
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СТАРА ЗАГОРА
СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	

ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД
СЛИВЕН
ЕНЕРГОКАБЕЛ АД
СОФИЯ	
ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД
МИЗИЯ	
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
СОФИЯ	
да представят в КФН ГФО за дейността си за 2007 г. чрез системата E-Register
СИЛА ХОЛДИНГ АД
СТАРА ЗАГОРА
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред
ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
да приведат устава на дружеството в съответствие с изискванията на закона

688-ПД/02.07.2008
689-ДСИЦ/02.07.2008
690-ПД/02.07.2008
691-ПД/02.07.2008
692-ПД/02.07.2008
693-ПД/02.07.2008
701-ПД/02.07.2008
744-ПД/11.07.2008
778-ПД/15.07.2008
806-ПД/16.07.2008
943-ДСИЦ/25.07.2008
760-ПД/14.07.2008
812-ДСИЦ/17.07.2008

КРЕМИКОВЦИ АД
СОФИЯ	
820-ПД/21.07.2008
да представят в КФН финансов отчет за дейността си за І тримесечие на 2008 г. чрез системата E-Register
СИЛА ХОЛДИНГ АД
СТАРА ЗАГОРА
888-ПД/23.07.2008
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
К. К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ	 933-ПД/25.07.2008
РЕКОРД АД	ГАБРОВО
939-ПД/25.07.2008
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - 2000 АД
СТАРА ЗАГОРА
946-ПД/28.07.2008
СМП БУХОВО АД
БУХОВО
952-ПД/29.07.2008
РОДОПСКА СЛАВА АД
С. БЕНКОВСКИ
989-ПД/31.07.2008
да отстранят непълнотите в представения ГФО за дейността за 2007 г. чрез E-Register
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. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промени в правилата на
ДФ БАЛКАНИ
713-ДФ/07.07.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД
718-ДФ/09.8.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
721-ДФ/09.8.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
724-ДФ/09.8.2008
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
737-ДФ/10.07.2008
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
747-ДФ/14.07.2008
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
750-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК БАЛАНС
761-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК РАСТЕЖ
764-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК СТАНДАРТ
767-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК ИМОТИ
770-ДФ/14.07.2008
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
779-ДФ/16.07.2008
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
782-ДФ/16.07.2008
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
800-ДФ/15.07.2008
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
801-ДФ/15.07.2008
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	
826-ДФ/22.07.2008
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	
827-ДФ/22.07.2008
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
890-ДФ/24.07.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
894-ДФ/24.07.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
895-ДФ/24.07.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
896-ДФ/24.07.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
897-ДФ/24.07.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
898-ДФ/24.07.2008
ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД		
928-ДФ/24.07.2008
ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ		
929-ДФ/24.07.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
962-ДФ/30.07.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ
963-ДФ/30.07.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ
964-ДФ/30.07.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД
965-ДФ/30.07.2008
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
966-ДФ/30.07.2008
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
977-ДФ/30.07.2008
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
978-ДФ/30.07.2008
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
985-ДФ/31.07.2008
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
986-ДФ/31.07.2008
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
987-ДФ/31.07.2008
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	
988-ДФ/31.07.2008
 за промени в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на
ДФ БАЛКАНИ
714-ДФ/07.07.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД
719-ДФ/09.8.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
722-ДФ/09.8.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
725-ДФ/09.8.2008
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
738-ДФ/10.07.2008
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
739-ДФ/10.07.2008
ДФ КАПМАН МАКС
740-ДФ/10.07.2008
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
741-ИД/10.07.2008
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
СОФИЯ	
743-ИД/11.07.2008
ДФ АДВАНС IPO ФОНД
745-ДФ/11.07.2008
ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
746-ДФ/11.07.2008
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
748-ДФ/14.07.2008
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
751-ДФ/14.07.2008
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД
753-ДФ/14.07.2008
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
754-ДФ/14.07.2008
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
755-ДФ/14.07.2008
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД
756-ДФ/14.07.2008
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
СОФИЯ	
757-ИД/14.07.2008
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
758-ДФ/14.07.2008
ДФ СТАТУС КАПИТАЛ
759-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК БАЛАНС
762-ДФ/14.07.2008
ДФ ДСК РАСТЕЖ
765-ДФ/14.07.2008
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ДФ ДСК СТАНДАРТ
ДФ ДСК ИМОТИ
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ	
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ	
ИД КД ПЕЛИКАН АД
СОФИЯ	
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД		
ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ДФ БАЛКАНИ
ДФ ЕВРОПА
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
СОФИЯ	
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY FUND	
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН
 за промени в правилата за оценка и управление на риска на
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ ДСК БАЛАНС
ДФ ДСК РАСТЕЖ
ДФ ДСК СТАНДАРТ
ДФ ДСК ИМОТИ
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ИД КД ПЕЛИКАН АД
СОФИЯ	
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
СОФИЯ	
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
 за промени в устава на
ИД ПЕЛИКАН АД
СОФИЯ	
ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
СОФИЯ	
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
СОФИЯ	
ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
СОФИЯ	
 на програма с мерки за привеждане активите на
ДФ ЦКБ ЛИДЕР
ДФ ЦКБ АКТИВ
АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY FUND	
в съответствие с изискванията на закона

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

768-ДФ/14.07.2008
771-ДФ/14.07.2008
780-ДФ/16.07.2008
783-ДФ/16.07.2008
802-ДФ/15.07.2008
803-ДФ/15.07.2008
828-ДФ/22.07.2008
829-ДФ/22.07.2008
868-ИД/22.07.2008
891-ДФ/24.07.2008
926-ДФ/24.07.2008
927-ДФ/24.07.2008
940-ДФ/25.07.2008
941-ДФ/25.07.2008
960-ДФ/30.07.2008
961-ДФ/30.07.2008
967-ДФ/30.07.2008
968-ДФ/30.07.2008
969-ДФ/30.07.2008
970-ДФ/30.07.2008
971-ДФ/30.07.2008
980-ИД/31.07.2008
981-ДФ/31.07.2008
982-ДФ/31.07.2008
983-ДФ/31.07.2008
984-ДФ/31.07.2008
991-ДФ/31.07.2008
992-ДФ/31.07.2008
720-ДФ/09.8.2008
723-ДФ/09.8.2008
726-ДФ/09.8.2008
736-ДФ/09.07.2008
749-ДФ/14.07.2008
752-ДФ/14.07.2008
763-ДФ/14.07.2008
766-ДФ/14.07.2008
769-ДФ/14.07.2008
772-ДФ/14.07.2008
781-ДФ/16.07.2008
784-ДФ/16.07.2008
804-ДФ/15.07.2008
805-ДФ/15.07.2008
869-ИД/22.07.2008
959-ИД/30.07.2008
972-ДФ/30.07.2008
973-ДФ/30.07.2008
974-ДФ/30.07.2008
975-ДФ/30.07.2008
976-ДФ/30.07.2008
775-ИД/15.07.2008
813-ИД/17.07.2008
990-ИД/31.07.2008
993-ИД/31.07.2008
808-ДФ/17.07.2008
886-ДФ/23.07.2008
994-ДФ/31.07.2008
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за промени в договора за депозитарни
услуги Дф ТИ БИ АЙ КОМфОРТ АД
Дф ТИ БИ АЙ ДИНАМИК АД
Дф ТИ БИ АЙ хАРМОНИя АД

836-ДФ/22.07.2008
837-ДФ/22.07.2008
838-ДФ/22.07.2008

4. ОДОБРИ
МИШЕЛ КАЛЕНС
за член на СД на
ИП ДЗИ ИНВЕСТ АД СОфИя715-ИП/08.07.2008

КРАСИМИР ТАхЧИЕВ
за управител на
ИП ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
СОФИЯ	
776-ИП/15.07.2008
договор за вливане на
БТК МОБАЙЛ ЕООД в
БъЛ�АРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИя АД СОфИя 819-ПД/21.07.2008
ИВАН ТАКЕВ
за член на СД на
БФБ - СОФИЯ АД
СОФИЯ	
893-ФБ/24.07.2008
5. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
ДФ ФОНДОВЕ ПАЙЪНИЪР АВСТРИЯ - ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ
742-ДФ/10.07.2008
ЕЛЕКТРОНИКА АД
СОФИЯ	
942-ПД/25.07.2008
6. НАЛОЖИ ПАМ на
БФБ - СОФИЯ АД

СОФИЯ	

872-ФБ/22.07.2008

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ОДОБРИ
избора на
АНДРЕЙ МАРКОВ
за член на СД и изпълнителен директор на
БЪЛГАРСКИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ЕАД

СОФИЯ	

703-ЗОД/04.07.2008

АЛЕКСАНДъР �ЕОР�ИЕВ
за член на СД на
ОББ - ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД

СОФИЯ	

717-ОЗ/08.07.2008

МОМЧИЛ АНДРЕЕВ
за член на НС
ЗК УНИКА АД
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД

СОФИЯ	
СОФИЯ	

807-ОЗ/16.07.2008
809-ЖЗ/17.07.2008

МИЛЕНА КАСАПОВА
за член на СД и изпълнителен директор на
ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ АД

СОФИЯ	

810-ЗОД/17.07.2008

ТРИАС МАВРОМАТИС
за член на СД на
ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ АД

СОФИЯ	

811-ЗОД/17.07.2008

РУМяНА МАРКОВА
за прокурист на
ЗК БъЛ�АРСКИ ИМОТИ АД

СОФИЯ	

814-ОЗ/17.07.2008

АСЕН МИНЧЕВ
за член на НС на
ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД

СОФИЯ	

817-ЗОД/21.07.2008

ЩЕПАН ПОПЕЛКА
за член на УС на
ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ	

932-ОЗ/25.07.2008
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КАЛИН КОСТОВ
за изпълнителен директор на
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИ�УРяВАНЕ АД
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СОФИЯ	

944-ЗОД/25.07.2008

поисканото от
СОФИЯ
�РУПАМА ИНТЕРНЕШъНъЛ
пряко придобиване на 100% акции от капитала на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ АД
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ АД

727-ОЗ/09.07.2008
728-ЖЗ/09.07.2008

2. РЕШИ
в срок 15 дни от датата на решението за прилагане на ПАМ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
СОФИЯ	
774-ЗОД/14.07.2008
да изготви краткосрочен план по чл. 90б, ал. 1 ЗЗО за допълнително набиране на собствени средства, с
които да се достигне границата на платежоспособност
3. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
ЕЮ ЛАЙФ ЕООД
СОФИЯ	

785-ЗБ/16.07.2008

4. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ АД СОФИЯ	
ШЕНКЕР ЕООД
СОФИЯ	
ГФА БЪЛГАРИЯ ЕООД
СОФИЯ	

786-ЗБ/16.07.2008
787-ЗБ/16.07.2008
818-ЗБ/21.07.2008

5. ИЗДАДЕ
акт за установяване на административно нарушение на:
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
Р-06-392/30.06.08
ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ	
Р-06-400/30.06.08
ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ	
Р-06-401/30.06.08
ЕВРО ИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
Р-06-402/30.06.08
ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
Р-06-405/07.07.08
ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
Р-06-406/07.07.08
ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД
Р-06-411/09.07.08
ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД
Р-06-412/09.07.08
ЗД БУЛ ИНС АД
Р-06-413/09.07.08
ЗПАД АРМЕЕЦ
Р-06-414/09.07.08
ЗПАД АРМЕЕЦ
Р-06-415/09.07.08
ЗПАД АРМЕЕЦ
Р-06-416/09.07.08
ЗПАД АРМЕЕЦ
Р-06-417/09.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-06-420/14.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-06-421/14.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-06-422/14.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-06-423/14.07.08
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД������������������
	�����������������
Р-06-425/15.07.08
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
Р-06-426/15.07.08
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
Р-06-427/15.07.08
ЗАД ВИКТОРИЯ	
Р-06-428/17.07.08
ЗАД ВИКТОРИЯ	
Р-06-429/17.07.08
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
Р-06-434/21.07.08
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
Р-06-435/21.07.08
ХДИ ЗАД
Р-06-436/22.07.08
ЗПАД АРМЕЕЦ
Р-06-437/22.07.08
ЗД УНИКА АД
Р-06-438/22.07.08
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Р-06-439/22.07.08
ОЗК АД
Р-06-440/22.07.08
ЗПК ЛЕВ ИНС АД
Р-06-441/23.07.08
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
Р-06-442/23.07.08
ЗД БУЛ ИНС АД
Р-06-443/24.07.08
ЗАД ВИКТОРИЯ	
Р-06-444/24.07.08
ЗОД БЕЛСТРАД ЗДЛАВЕ АД
Р-06-445/24.07.08
ЗД ЕВРО ИНС АД
Р-06-446/28.07.08
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ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-06-447/28.07.08
ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ АД
Р-06-448/22.07.08
ЗПК ЛЕВ ИНС АД
Р-06-450/23.07.08
ЗПК ЛЕВ ИНС АД
Р-06-451/23.07.08
ЗОД ПЛАНЕТА АД
Р-06-454/24.07.08
ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
Р-06-455/28.07.08
ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
Р-06-456/28.07.08
ЗД ЕВРО ИНС АД
Р-06-457/28.07.08
ЗД ЕВРО ИНС АД
Р-06-458/28.07.08
ЗПАД БУЛСТРАД������������������
	�����������������
Р-06-459/28.07.08
ЗДИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
Р-06-460/29.07.08
БЪЛГАРСКИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ЕАД
Р-06-461/29.07.08
ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
Р-06-463/29.07.08
наказателно постановление на:
ДОБРИЧ ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
Р-10-225/17.07.08
ЕТ АПОЛОН БРОКЪРС - ВЪЛКО ВЪЛКОВ
Р-10-228/22.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-10-229/23.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-10-230/23.07.08
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
Р-10-235/24.07.08
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Р-10-236/24.07.08
ЗПАД БУЛСТРАД
Р-10-237/24.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Р-10-238/24.07.08
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Р-10-239/25.07.08
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Р-10-240/25.07.08
ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ������������������
	�����������������
Р-10-241/25.07.08

6�������������������������������������������������������������������������������
. През юли 2008 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 39 жалби.
УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ОПРЕДЕЛИ

 минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за
преходния 24-месечен период от 30.VІ.2006 г. до 30.VІ.2008 г. в размер 4,04 % на годишна база
710-УПФ/07.07.2008

 минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за

преходния 24-месечен период от 30.VІ.2006 г. до 30.VІ.2008 г. в размер 3,76 % на годишна база
711-ППФ/07.07.2008

ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:
Основание за вписване:

РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД

чл. 15, ал. 1, т. 10 и 12; ал. 2, т. 6

б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:

РГ-03-0136 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
РГ-03-0226 АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД
РГ-03-0006 БЕТА КОРП АД
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чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 1-5; 7-8; 10-12; 14-16; 18-19; 21-22;
чл. 16, ал. 1, т. 2, 6 и 14
чл. 16, ал. 1, т. 5 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 6 и т. 14, буква „г“

Бюлетин 7/2008					

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РГ-03-0009 БУЛБРОКЪРС ЕАД
РГ-03-0203 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД
РГ-03-0175 ДЗИ ИНВЕСТ АД
РГ-03-0091 ДФКО АД
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАС АД
РГ-03-0008 ЕВЪР АД
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЙДИНГ АД
РГ-03-0166 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
РГ-03-0129 ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ	
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
РГ-03-0190 ИП АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕАД
РГ-03-0073 ИП ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
РГ-03-0215 КД СЕКЮРИТИС ЕАД
РГ-03-0126 КООПЕРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
РГ-03-0158 НАБА ИНВЕСТ АД
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
РГ-03-0211 ПОЗИТИВА АД
РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД
РГ-03-0015 ПФБК ООД
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
РГ-03-0224 РОК РИДЖ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
РГ-03-0076 СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
РГ-03-0115 СТАТУС ИНВЕСТ АД
РГ-03-0127 ТБ ИНВЕСТБАНК АД
РГ-03-0083 ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД
РГ-03-0105 ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
РГ-03-0192 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
РГ-03-0156	ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД
РГ-03-0141	ЮГ МАРКЕТ АД

чл. 16, ал. 1 , т. 5 и 8
чл. 16, ал. 1 т. 6 и 15
чл. 14, ал. 1, т. 17 и 18
чл. 14, ал. 1, т. 14; чл. 16, ал. 1 т. 7 и 17
чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1 т. 8
чл. 16, ал. 1, т. 8
чл. 14, ал. 1 т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1 т. 8 и 15
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 5 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 5
чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
чл. 14, ал. 1, т. 14, 18 и 19; чл. 16, ал. 1, т. 2
чл. 14, ал. 1, т. 21
чл. 14, ал. 1, т. 17
чл. 16, ал. 1, т. 5 и 7
чл. 14, ал. 1, т. 2, 5, 8 и 21
чл. 16, ал. 1 , т. 5 - 7 и 15
чл. 16, ал. 1, т. 4 и 6
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5, 7 и 17
чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 16, ал. 1, т. 17
чл. 16, ал. 1, т. 4
чл. 16, ал. 1, т. 5 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 5, 6 и т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 4, 5 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 16, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 1, 2, 14 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 6, 7 и 17

в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните дружества
по партидата на:

РГ-04-0010 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
РГ-04-0006 ИД НАДЕЖДА АД
РГ-04-0013 КД ПЕЛИКАН АД

чл. 17, ал. 3, т. 6
чл. 17, ал. 3, т. 14
чл. 17, ал. 3, т. 6

г) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:

РГ-05-1453 АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ
РГ-05-0380 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД
РГ-05-0639 БИОЕКО АД
РГ-05-1431 БИОИАСИС АД
РГ-05-1266 БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
РГ-05-0418 ВАРНА ПЛОД АД
РГ-05-1043	ГРАНДХОТЕЛ ВАРНА АД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1236 ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН ФОНД В ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ АД
РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ АД
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР АД
РГ-05-1418 ЕВРОПА ЛАЙН ГРУП АД
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД

чл. 18, т. 11
чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
чл. 17, ал. 3, т. 2
чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 17, ал. 3, т. 14
чл. 17, ал. 4, т. 5
чл. 17, ал. 5, т. 3
чл. 17, ал. 3, т. 6
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 18, т. 6
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 17, ал. 3, т. 2
чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 6
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РГ-05-0132 ЕЛЕКТРОНИКА АД
чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0644 ЕМКА АД
чл. 14, ал. 1, т. 10 - 13
РГ-05-1199 ЕНЕМОНА АД
чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14
РГ-05-1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД
чл. 17, ал. 3, т. 14; ал. 4, т. 17
РГ-05-1432 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА АД
чл. 18, т. 11
РГ-05-0023 ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0735 ЗММ ЯКОРУДА АД
чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1129 ЗПАД БУЛСТРАД АД
чл. 14, ал. 1, т. 18 и т. 18
РГ-05-�����������������������������������������������������
1414	������������������������������������������������
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕНФОНД АД
чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1092 ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД
чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
чл. 22, ал. 1, т. 18
РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
чл. 17, ал. 3, т. 6; чл. 22, ал. 1, т. 18
РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
чл. 22, ал. 1, т. 17 и 18
РГ-05-0060 ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0100 ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0355 КРЕМИКОВЦИ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1413 ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 6
РГ-05-0737 ЛОТОС АД
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0218 МЕТИЗИ АД
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
чл. 14, ал. 1, т. 23;
РГ-05-1290 НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК АД
чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 18
РГ-05-1087 ПАЙЪНИЪР ФОНДОВЕ (ЛЮКСЕМБУРГ) с 13 подфонда
чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1085 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
чл. 17, ал. 3, т. 5
РГ-05-0535 РЕКОРД АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1368 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ
чл. 18, т. 14
РГ-05-1323 СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ
чл. 17, ал. 4 , т. 6 и 7
РГ-05-0700 СЕРДИКОМ АД
чл. 14, ал. 1, т. 17 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1267 СИИ ИМОТИ АДСИЦ
чл. 17, ал. 4, т. 6
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0104 СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-�����������������������������������
00���������������������������������
01 ТБ ОББ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1086 ТБ ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1104 ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-1437 УНИФАРМ АД
чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1285	ХИМИМПОРТ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-1174	ХИПОКРЕДИТ АД
чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5
РГ-05-0086	ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ДУНАВ АД
чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1388 ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0301	ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
чл. 14, ал. 1, т. 23
РГ-05-0��������������������������������������������������������������
111	����������������������������������������������������������
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
чл. 14, ал. 1, т. 23; чл. 17, ал. 3, т. 2

д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни
книжа и инвестиционни консултации
по партидата на:
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
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чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3

е) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:

РГ-08-0017 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
РГ-08-0037 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0011 БЕНЧ МАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0015 БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
РГ-08-0029 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0001 ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
РГ-08-0005 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
РГ-08-0006 КД ИНВЕСТМЪНТС АД
РГ-08-0032 КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0008 ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0019 СИНЕРГОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0012 СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0016 СТАТУС КАПИТАЛ АД
РГ-08-0030 СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0003 ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
РГ-08-0035 УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0014	ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1 - 6, 8, т. 10 - 16 и 18
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 5
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 5 и 6
чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 23, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1 - 8; чл. 23, ал. 1, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 1, т. 6

Други уведомления

 Промени на директори за връзки с инвеститорите

РГ-05-1444 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД
РГ-05-0903 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД

РГ-05-1404 МЕКОМ АД
РГ-05-1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
РГ-05-0111	ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

Маргарита Пелева
Анатоли Асенов
Снежана Байчева
гр.Стражица, ул. �ладстон № 28
тел.: 06161/42-45; GS
GS�
�:: 0889-44-51-46,
Даниел Крумов
Иван Ханджиев
Стойна Колева

ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК за представени������������������������������
финансови
�����������������������������
отчети за дейността
Годишни отчети за 2007 г.

РГ-05-0054 ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

Консолидиран отчет за 2007 г.

РГ-05-1129 ЗПАД БУЛСТРАД

Отчети за ІІ тримесечие на 2008 г.

РГ-05-0579 ВИПОМ АД
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL
COMMODITY FUND
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС IPO ФОНД
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20

РГ-05-1398 ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК
РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД
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РГ-05-0816
РГ-05-1179
РГ-05-1169
РГ-05-1079
РГ-05-1229

ЕЛЕНИТЕ АД
ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
ОБЩИНА ДОБРИЧ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН АД
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД

Тримесечни уведомления
за текущия етап на производствата
по ликвидация и несъстоятелност
РГ-05-0441 БУКЕТ АД (н)
РГ-05-0415 ПИШЕЩИ МАШИНИ АД (л)
РГ-05-0731 РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД (л)

Месечни счетоводни баланси
юни 2008 г.
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL
COMMODITY FUND
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС IPO ФОНД
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20
РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ
РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И
ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГРТИКА
РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
РГ-05-1275 ДФ БКМ КОНСЕРВАТИВЕН КАПИТАЛ
(бивш ДФ КОНСЕРВАТИВНО-СПЕСТОВЕН)

РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН 		
	ФОНД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС
РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
РГ-05-1227 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН $ ФОНД
РГ-05-1213 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД
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РГ-05-1403 ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД
РГ-05-1355 ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1398 ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП 			
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-1231 ДФ КАПМАН МАКС
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН 		
ДОЛАРОВ ФОНД
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД
ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС 				
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
РГ-05-1308 ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
РГ-05-1309 ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
РГ-05-1339 ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
РГ-05-1340 ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
РГ-05-1338 ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ 		
БАЛАНСИРАН
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН
РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
РГ-05-1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1384 ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
РГ-05-1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
РГ-05-1401 ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
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V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията на чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията
за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните
дружества:
Наименование на дружеството,
чиито акции са обект на трансакцията

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

ВИНЪС АД
СОТИРИОС ВОР�ИАС
ДЖЕРМАН СОФИЯ АД
МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС – ДУПНИЦА ООД
ДЖЕРМАН СОФИЯ АД
ЛюБОМИР МИРЧЕВ
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
СОфАРМА АД
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕЛфАРМА АД
ЗСК - ЛОЗОВО АД
СОНя ПУЛЕВА
ЗСК - ЛОЗОВО АД
ДИМИТъР КЕхАЙОВ
КАТЕКС АД
УПф ДОВЕРИЕ
КАТЕКС АД
ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003 ООД
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ
БъЛ�ЕРИАН МИЛС ЕООД
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	ХИМИМПОРТ АД
ЛАВЕНА АД	ROBERT MARLOF MAKS, EH BENTVELD-		
NEDERLANDEN
НЕОХИМ АД
ЕВРО фЕРТ АД
НЕОХИМ АД
ЕКО ТЕх ООД
ОРГАХИМ АД
УПф ДОВЕРИЕ
ПАМПОРОВО АД
УПф ДОВЕРИЕ
ПАМПОРОВО АД
ПЕРЛА МЕНИДЖМъНТ ЕООД
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
БТД �ЛОБАЛ ТУРС АД
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
АРТИО �ЛОБъЛ МЕНИДЖМъНТ ЛЛС (бивше
ДЖУЛИУС БЕР ИНВЕСТМъНТ МЕНИДЖМъНТ ЛЛС)
РЕКОРД АД
ЕКО ЛЕДЕР ООД
РЕКОРД АД
СЕВЕРКООП – �ъМЗА хОЛДИН� АД
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД
БИЗНЕС ЦЕНТъР ИЗ�РЕВ ЕООД
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД	Ю
юНИВъРС ТРЕЙД ООД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
HIGHG���E IN�E�N��I�N�L LLC
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
ТИН КОМЕРС АД
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
СОфАРМА АД
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД	Ю
юРОПИъН хОТЕЛ ЕНТъРПРАЙЗИС АД
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
ИНТЕРНЕШЕНъЛ ЛОДЖИН� ъф БъЛ�АРИя АД
УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД
АСТРА фОРС ЕООД
ФИА БЪЛГАРИЯ АД	Ф
фИА КОРПОРЕЙШъН АД
ФИА БЪЛГАРИЯ АД
ИРАКЛИС БАРЦОТАС
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ЗА�ОРА фИНАКОРП АД
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	Ф
фК фОРУКОМ И КО ООД
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ВЕНЕРА-СТИЛ ООД
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
ТЕхНОИМПОРТЕКСПОРТ АД
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	ХИМИМПОРТ АД
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Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò È
УКАЗАНИЯ

относно отговорността за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпило пътнотранспортно произшествие, извън територията на Република България, причинено от моторно
превозно средство с българска регистрация, по отношение на което сключената застраховка
„���������������������������������������������������������������������������������������������
Гражданска отговорност�����������������������������������������������������������������������
“����������������������������������������������������������������������
на автомобилистите е била прекратена на основание чл. 202 от Кодекса
за застраховането, но към полицата има издаден едногодишен сертификат „�����������������������
������������������������
Зелена карта�����������
“����������
, валиден
към датата на настъпване на застрахователното събитие�
Във връзка с постъпило запитване от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
(НББАЗ), вх. № 12-00-2 от 16.V.2008 г., и на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор,
Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните указания относно отговорността за изплащане на застрахователно
обезщетение при настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП), извън територията на Република България,
причинено от моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация, по отношение на което сключената
застраховка �������������������������
„������������������������
Гражданска отговорност��
“�������������������������������������������������������������������������
на
������������������������������������������������������������������������
автомобилистите е била прекратена на основание чл. 202 от Кодекса за
застраховането (КЗ), но към полицата има издаден едногодишен сертификат „�������������������������������������
��������������������������������������
Зелена карта�������������������������
“������������������������
, валиден към датата на
настъпване на застрахователното събитие:
валидността на сключена застраховка „Гражданска
1. Когато ПТП е настъпило на територията на Евроотговорност“ на автомобилистите трябва да се имат
пейския съюз (ЕС) при наличие на несъответствие между
предвид и Указанията на КФН относно прилагането
действието на застрахователната полица по „Гражданска
и тълкуването на чл. 261, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 202
отговорност�����������������������������������������
“����������������������������������������
на автомобилистите и издадения към нея
КЗ, приети с решение по протокол № 52 от 31.Х.2007 г.
сертификат „Зелена карта���������������������������������
“��������������������������������
, се прилагат изцяло правилата,
Съгласно посочените указания в случаите, когато при
валидни за застрахователната полица. Това означава, че
настъпване на застрахователно събитие по застраховка
ако полицата по застраховка „Гражданска отговорност��“�
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите датата
на автомобилистите е прекратена на основание чл.
на застрахователното събитие е в срока, отбелязан върху
202 КЗ, при настъпване на ПТП извън територията на
знака, застрахователят е императивно обвързан пред
Република България, но на територията на държава
третите увредени лица от издадения от него удостовечленка, се приема, че по отношение на МПС няма
рителен документ за валидността на застраховката. Застдействаща застраховка. Отговорността за изплащане на
рахователят не може да черпи права от собствената си
застрахователно обезщетение е на Гаранционния фонд
недобросъвестност, когато, действайки в нарушение на чл.
на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, буква „а�����
“����
КЗ.
261, ал. 1 във връзка с ал. 2 КЗ е издал знак, удостоверяГорният извод следва от разпоредбата на чл. 258, ал. 2 КЗ,
ващ срок, различен от срока, за който действително е
според която застрахователният договор за задължителната
платена застрахователната премия.
застраховка „�������������������������������������������
��������������������������������������������
Гражданска отговорност���������������������
“��������������������
на автомобилистите
2. Когато ПТП е настъпило на територията на трети
осигурява покритие на територията на Република България
държави
и е причинено от МПС с българска регистрация,
и другите държави членки въз основа на една застрахователотговорността
за изплащането на застрахователно
на премия и през целия срок на договора, в т. ч. във всеки
обезщетение
е
на застрахователя, издал сертификата
период в рамките на този срок, когато моторното превозно
„Зелена
карта“
по отношение на това МПС, който
средство се намира в друга държава членка. Валидността
сертификат
е
валиден
към датата на застрахователното
на застрахователен договор, сключен в Република България
събитие
и
за
територията
на съответната трета държава.
по отношение на МПС с българска регистрация, се
Валидно
издаденият
сертификат „Зелена карта“
определя съобразно правилата на КЗ, когато МПС се
е
единственият
документ,
удостоверяващ наличието
намира на територията на ЕС. Ако според българското
на
застраховка
„Гражданска
отговорност“ на автомозаконодателство застраховката е валидна на територията
билистите
с
териториален
обхват
на територията на
на Република България, то тя е валидна на територията
трети
държави,
които
са
членове
на
системата „Зелена
на целия ЕС. Вписаното в сертификата „Зелена карта“ е
карта“.
Сертификатът
се
издава,
за
да се осигури
без правно значение, доколкото същият не е необходим
покритие
на
територията
на
трети
държави
и КЗ не
с оглед установяване на наличието на застраховка
обвързва
издаването
на
сертификат
„Зелена
карта“
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите,
с
платената
премия
по
задължителната
застраховка
когато МПС се намира на територията на ЕС.
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Във връзка с гореизложеното и с оглед установяване

Указанията са приети с решение по Протокол № 33 от
����������������������������������
23 юли 2008 г.�����������������
на заседание на
Комисията за финансов надзор.	�
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