МОТИВИ
Към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003
г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
Причини, налагащи приемането:
Предвидените промени в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за
закупуване и замяна на акции целят привеждането на Наредбата в съответствие с
действащите разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
както и отразяване на планирани промени в същия закон.
С промените се предвижда отмяната на остарели текстове от Наредбата, които
противоречат на разпоредбите на ЗППЦК след последните съществени изменения в
ЗППЦК по отношение на уредбата на търговите предложения. Променя се също така и
законодателният подход, като се избягва дублиране на текстове от ЗППЦК по
отношение на условията за отправяне на търгово предложение, като се цели
доразписване на посочения в ЗППЦК ред за отправяне на търгово предложение.
В наредбата са отразени предвидените изменения в ЗППЦК, касаещи
облекчаване на реда за публикуване на търгово предложение, както и съобразяване на
начина на публикуването му със съвременните средства за разпространяване на
информация. Аналогично е предвидено осъвременяване на начините за публикуване на
съобщение за наличие на намерения за отправяне на търгово предложение.
Предвижда се в наредбата също така да намерят отражение планираните
изменения в ЗППЦК, касаещи удължаване на периода за изчисляване на средната
претеглена пазарна цена на акциите – обект на търгово предложение, с цел постигане
на по-голяма представителност на получената цена.
Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
1. С проекта на наредба се цели избягване на противоречия между законовата
и подзаконовата уредба в областта на търговите предложения.
2. С проекта на наредба се създават условия за облекчаване на реда за
публикуване на търгово предложение, за съобразяване на начина на публикуването му
със съвременните средства за разпространяване на информация с цел достигане до
максимален брой адресати, включително в случаите на публикуване на съобщение за
наличие на намерения за отправяне на търгово предложение.
3. С проекта на наредба се създават условия за постигане на по-голяма
представителност на получената цена посредством удължаване на периода за
изчисляване на средната претеглена пазарна цена на акциите – обект на търгово
предложение.
Проектът на наредбата е разработен с участие на представители на Комисията за
финансов надзор.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът заедно с
мотивите да бъде публикуван на интернет-страницата на КФН. На основание чл. 26, ал.
4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и
становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30-дневен.

