КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
(обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., изм. и доп., бр. 97 от 02.12.2005 г., изм. и доп. бр. 2 от
09.01.2007 г., изм. и доп. бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп. бр.40 от 13.05.2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 изразът „по ЗДКИСДПКИ” се заменя с „по чл. 100, ал. 1, т. 5
ЗДКИСДПКИ”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Фондът изпълнява и функциите, предвидени в Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП),
по отношение на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници, създаден
със ЗВПКИИП, с цел финансиране на прилагането на инструментите за
преструктуриране по ЗВПКИИП по отношение на инвестиционни посредници,
получили лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор
(Комисията) по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на
финансови инструменти.”
§ 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се добавя второ изречение: „Управителният съвет на фонда управлява и
Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници, наричан по-нататък
ФПИП.”
2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията” се
заменят с „комисията”.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 изразът „ал. 11” се заменя с „ал. 12”.
2. Създават се ал. 5 и ал. 6:
„(5) В качеството на орган, управляващ ФПИП, управителният съвет на фонда взема
решения за:
1. събиране от инвестиционните посредници на годишни вноски в съответствие
с чл. 139 от ЗВПКИИП;
2. събиране от инвестиционните посредници на извънредни вноски съгласно чл.
140 от ЗВПКИИП, когато вноските по т. 1 са недостатъчни;
3. сключване на договори за заемане на средства и други форми на подкрепа и
предоставяне на заеми при условията и по реда на чл. 141 и 142 от ЗВПКИИП;
4. инвестиране на средствата на ФПИП;
5. назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов
одит на годишния финансов отчет на ФПИП;
6. приемане на годишния финансов отчет на ФПИП и обнародването му до 31
март;
7. изпълнение на решенията на комисията, в качеството й на орган за
преструктуриране по чл. 3 от ЗВПКИИП за използване на средства от ФПИП;
8. изпълнение на други задължения, възложени със ЗВПКИИП, включително по
глава единадесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП;
(6) Правилата и ограниченията за инвестиране на средствата на ФПИП се определят от
управителния съвет на фонда с приета от управителния съвет инвестиционна политика,
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която се предоставя на комисията.”
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „и „Дейности на ФПИП”.
2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Отдел „Дейности на ФПИП”:
1. подпомага управителния съвет на фонда при упражняване на функциите му по
управление и използване на ФПИП;
2. подпомага управителния съвет на фонда при изпълнение на функциите по
глава единадесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП;
3. събира и обработва информацията за размер на вноските, дължими към
ФПИП;
4. следи за изпълнението на задълженията за извършване на вноски, дължими
към ФПИП;
5. организира воденето на отчетността на ФПИП, включително изготвянето на
годишния отчет на ФПИП;
6. изпълнява решенията на управителния съвет на фонда във връзка с
инвестирането на средствата на ФПИП;
7. оказва методическа помощ на инвестиционните посредници по въпроси,
свързани с дейността на ФПИП;
8. осъществява информационен обмен с организации със сходна дейност във
връзка с преструктуриране на инвестиционни посредници;
9. изпълнява други функции, определени с решение на управителния съвет на
фонда във връзка с прилагане на разпоредбите на ЗВПКИИП.
(10) При изпълнение на функциите си отдел „Дейности на ФПИП” е отделен и
независим от структурните звена на фонда, ангажирани със задачи по компенсиране на
инвеститорите.”
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Средствата на фонда” се добавя „във връзка с дейността по
компенсиране на инвеститорите”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Средствата на фонда във връзка с дейността по компенсиране на инвеститорите са
обособени и се управляват отделно от средствата на ФПИП.”
§ 6. В чл. 20 след думите „Средствата на фонда” се добавя „по чл. 19, ал. 1”.
§ 7. В чл. 21, ал. 1 след думите „Средствата на фонда” се добавя „по чл. 19, ал. 1”.
§ 8. В чл. 25 се създава ал. 4: „ (4) Годишният финансов отчет на ФПИП се обнародва
до 31 март следващата година.”
§ 9. Създава се Раздел IVа:
Раздел IVа
Структура и управление на средствата на ФПИП
„Чл. 27а. Средствата на ФПИП могат да се използват единствено в съответствие с
целите на преструктурирането по чл. 50 и принципите по чл. 53 от ЗВПКИП и след
решение на комисията.
Чл. 27б. (1) Средствата на ФПИП се набират от:
1. годишни вноски на инвестиционните посредници по чл. 139 от ЗВПКИИП;
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2. извънредни вноски на инвестиционните посредници по чл. 140 от ЗВПКИИП;
3. доходи от инвестиране на набраните във ФПИП средства;
4. лихви по просрочени вземания;
5. други източници.
(2) Средствата на ФПИП се събират по отделна банкова сметка и не се смесват с
останалите средства на фонда.
Чл. 27в. (1) Администрацията на фонда следи за точното изпълнение на задълженията
на инвестиционните посредници за извършване на индивидуални годишни вноски във
ФПИП, определени с решение на комисията, и докладва периодично на управителния
съвет на фонда относно размера на набраните средства и техните източници.
(2) При неплащане в срок на вноска по ал. 1 се начислява законна лихва върху
просрочената сума и се изпраща уведомление до комисията.
Чл. 27г. (1) Средствата на ФПИП се инвестират при спазване на принципите,
установени в ЗВПКИИП и съобразно изискванията на ЗВПКИИП и в съответствие с
правила за инвестиране на средствата на ФПИП, приети от управителния съвет на
фонда.
(2) Средствата на ФПИП могат да се инвестират във финансови инструменти,
както следва:
1. депозити в лева и евро и други финансови инструменти, предлагани от
Българската народна банка;
2. депозити в евро при чуждестранни банки, които имат един от трите найвисоки кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;
3. дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди
държави, чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, международни
финансови организации, чуждестранни агенции или други чуждестранни дружества,
които инструменти или емитент имат един от трите най-високи кредитни рейтинги,
присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.
(3) ФПИП има право:
1. да извършва репо сделки /сделки с уговорка за обратно изкупуване/ в евро с
чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни
финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги,
присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;
2. да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от тях
дългови инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции
или международни финансови организации, които имат един от трите най-високи
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.
(4) При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и на Закона за Българската
народна банка с решение на управителния съвет на фонда средства на ФПИП могат да
бъдат възлагани за управление на Българската народна банка срещу възнаграждение.
Чл. 27д. Разходите, свързани с управлението на ФПИП са част от общите
административни разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се финансират
по предвидения в ЗППЦК ред.”
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и които са в противоречие със закона.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може да указва извършването на промени в правилата за инвестиране
на средствата на ФПИП, когато същите не съответстват на принципите и изискванията,
установени в ЗВПКИИП.”
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§ 11. В чл. 29, ал. 3 след думите „управляващо дружество,” се добавя „както и
документите относно управлението и използването на средствата на ФПИП във връзка
с дейността му по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници,”.
§ 12. Параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби се
изменя така:
„§ 1. Правилникът може да бъде изменян и допълван:
1. по предложение на управителния съвет на фонда;
2. по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност”.
§ 13. В § 5 думите „чл. 77д, ал. 3” се заменят с „чл. 77д, ал. 5”.
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