ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за
закупуване и замяна на акции (Обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г., изм. и доп., бр. 109 от 2004 г.,
доп., бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 82 от 2007 г., изм. и доп., бр. 13 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „условията и” се заличават.
§ 2. В чл. 4 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 5а се отменя.
§ 4. В заглавието на глава втора думите „условия и” се заличават.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Задължение за отправяне на търгово предложение възниква при наличие на
условията, посочени в чл. 149, ал. 1, 6 и 8 ЗППЦК.”
§ 6. В чл. 7 ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „когато преминаването на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание е в резултат на наследяване” се заменят с „ако в резултат на него възниква
задължение за отправяне на търгово предложение съгласно чл. 6”.
2. В т. 2 думите „когато преминаването на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание е в резултат на преобразуване” се заменят с „ако в резултат на него възниква
задължение за отправяне на търгово предложение съгласно чл. 6”.
3. В т. 3 думите „преминаването на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание” се заменят с „възникването на задължение за отправяне на търгово предложение
съгласно чл. 6”.
4. В т. 4 думите „преминаването на прага от 50 на сто от гласовете в общото
събрание” се заменят с „възникването на задължение за отправяне на търгово предложение
съгласно чл. 6”.
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. Член 11 се отменя.
§ 10. Член 12 се отменя.
§ 11. Член 13 се отменя.
§ 12. В чл. 14, ал. 4 думите „или по чл. 10, ал. 1” се заличават, а думите „чл. 6, т. 1,
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съответно по чл. 10, ал. 1” се заменят с „чл. 6”.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен
ежедневник и на интернет страницата на електронна медия за оповестяване на
икономическа и финансова информация.”
2. Алинея 4 се заличава.
§ 14. Член 19а се отменя.
§ 15. В чл. 21, ал. 2 и 3 думите „чл. 150, ал. 11” се заменят с „чл. 150, ал. 12”.
§ 16. В чл. 22, ал. 3 думите „член 151, ал. 3” се заменят с „чл. 151, ал. 5”.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 се правят следните изменения:
аа) в буква „а” думите „трите имена, адрес” се заменят с „трите имена, бизнес
адрес”;
бб) в буква „б” буква „бб” на двете места след думите „трите имена и” се добавя
думата „бизнес”, а в буква „вв” след думите „трите имена и” се добавя думата „бизнес”;
б) в т. 3 думите „ако има такива” се заличават;
в) в т. 5 буква „б” цифрата „3” се заменя с „6”;
г) в т. 9:
аа) в основния текст след думите „доколкото е засегнат от търговото предложение”
се добавя „за период от три години след сключването на сделката”;
бб) в б. „а” накрая се добавят думите „както и за прехвърляне на контрол на трети
лица”;
вв) в б. „б” думите „в срок до една година от сключването на сделката” се
заличават;
гг) в б. „в” думите „за текущата и следващата финансова година” се заличават;
дд) в б. „д” думата „разделяне” се заменя с „разпределяне”.
д) в т. 15 думите „двата централни ежедневника, в които предложителят ще
публикува търговото предложение” се заменят с „централния ежедневник, в който
предложителят ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му
условия, съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК и”.
2. В ал. 3, т. 2 се заличава.
§ 18. В чл. 26, т. 4 се правят следните изменения:
1. В б. „а” цифрата „3” се заменя с „6”.
2. В б. „б” думите „чл. 4, ал. 2” се заменят с „чл. 150, ал. 6 ЗППЦК”.
§ 19. В чл. 27 думите „чл. 79, ал. 3, т. 2 или ал. 4, т. 3” се заменят с „чл. 79, ал. 4, т. 2
или ал. 5, т. 3”.
§ 20. Член 29 се отменя.
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§ 21. Член 30 се отменя.
§ 22. Член 32 се отменя.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1-2 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Промени в търговото предложение се регистрират в комисията и могат да бъдат
публикувани ако в срок 10 работни дни комисията не издаде забрана. Член 151, ал. 3, чл.
152 и 153 ЗППЦК се прилагат съответно.”
3. В ал. 4 след думата „предложение” се добавят думите „по смисъла на чл. 155, ал.
4 ЗППЦК”
§ 24. Член 34 се отменя.
§ 25. Член 35 се отменя.
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия,
съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК и становището на управителния орган на публичното
дружество - обект на търгово предложение, ако такова бъде дадено, по реда на чл. 154, ал.
1 ЗППЦК;”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните по чл. 24, ал. 1, т. 8, 9 и 17 и по чл. 27, както и резюме на обосновката
по чл. 24, ал. 1, т. 5 са част от съществените условия, съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК.
Предложителят е длъжен да посочи в съобщението за търговото предложение по ал. 1, т. 1
мястото, където търговото предложение е достъпно за акционерите.”.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „поставяне на съобщение на видно и достъпно място в сградата на
дружеството, в което изрично се посочва и мястото, където тези документи са на
разположение на акционерите” се заменят с „публикуването им на интернет страницата на
публичното дружество – обект на предложението.”
§ 27. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в ежедневниците по чл. 24, ал. 1, т. 15” се заменят с „по реда на
чл. 154, ал. 1 ЗППЦК”.
2. В ал. 3 думите „чл. 44б” се заменят с „чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК”.
§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търговото предложение може да бъде оттеглено след публикуването му при
условията на чл. 155, ал. 1 ЗППЦК.”
2. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
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§ 29. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 1” се заменят с „чл. 155, ал. 1 ЗППЦК”.
2. В ал. 3 думите „двата централни ежедневника по чл. 24, ал. 1, т. 15” се заменят с
„един централен ежедневник”.
§ 30. Член 40 се отменя.
§ 31. В чл. 44а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 и 2 се заличават.
2. В ал. 3 думите „ал. 1” се заменят с „чл. 157а от ЗППЦК”.
§ 32. Член 44б се отменя.
§ 33. В чл. 44в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 44а, ал. 1” се заменят с „чл. 157а ЗППЦК”.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Предложението за изкупуване съдържа данните по чл. 157а, ал. 4 от ЗППЦК и
по чл. 24, ал. 1, т. 1-4, 7, 8, 10, 11, 14-19, както и посочване, че:
1. прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в
срок 7 работни дни от публикуване на предложението в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от
ЗППЦК;
2. съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на
глас в общото събрание на публичното дружество съгласно чл. 157а ЗППЦК, то престава
да бъде публично от решението на заместник-председателя за отписване от регистъра.”
3. В ал. 3 се създава ново изречение първо „Към предложението за изкупуване се
прилагат доказателства за открита банкова сметка по чл. 44е, ал. 2 и информация за реда и
условията, при които ще се води сметката.”, а досегашното изречение става изречение
второ и в него думите „Искането се подписва от лицето по чл. 44а, ал. 1 и от
инвестиционния посредник по чл. 5а” се заменят с „Предложението се подписва от
предложителя и от инвестиционния посредник по чл. 149, ал. 12 ЗППЦК”.
§ 34. Член 44г се изменя така:
„Чл. 44г. В тридневен срок от издаване на одобрението на предложението за
изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК предложителят представя на дружеството и на
регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, предложението и го
публикува в централния ежедневник по чл. 24, ал. 1, т. 15.”
§ 35. Член 44д се отменя.
§ 36. В чл. 44е се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват в съответствие
с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК.”
2. В ал. 2 думите „предмет на искането за изкупуване на акционерите в случаите по
чл. 44д, ал. 2, се съхраняват от лицето по чл. 44а, ал. 1” се заменят с „предмет на
изкупуване се съхраняват от предложителя”.
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§ 37. В чл. 44ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „лицето по чл. 44а, ал. 1” се заменят с „предложителят”;
б) точки 2, 3 и 4 се заличават.
2. В ал. 2 думата „ежедневниците” се заменя с „ежедневника”.
§ 38. В чл. 44з думите „от лицето по чл. 44а, ал. 1 по реда на чл. 38” се заменят с „по
реда на чл. 155 ЗППЦК”.
§ 39. В чл. 44н думата „ежедневниците” се заменя с „ежедневника”.
§ 40. Допълнителната разпоредба и параграф 1 се отменят.
§ 41. В преходните и заключителните разпоредби в § 3 думите „чл. 150, ал. 2, т. 10,
чл. 154, ал. 1, изречение второ и чл. 157а ЗППЦК” се заменят с „чл. 150, ал. 2, т. 13, чл.
154, ал. 1, изречение четвърто и чл. 157д ЗППЦК”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 42. Заварените административни производства се довършват по досегашния ред.
§ 43. Наредбата е приета с Решение № ........ от ...... 2017 г. на Комисията за
финансов надзор.
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