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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници *
(обн., ДВ, бр. 97 от 2006 г.; попр., бр. 4 от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2008 г. и бр. 28 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „с
изключение на задължението по чл. 144, ал. 1, т. 1.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните промени:
1. В текста преди т. 1 думите „елементите по т. 1
- 9“ се заменят с „елементите по т. 1 - 11“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. записаният и внесен от акционерите или притежателите на дялове капитал, който покрива напълно
загубите, свързани с обичайната дейност, и при несъстоятелност или ликвидация се изплаща, след
като бъдат удовлетворени изцяло всички останали
вземания;“
3. Създава се нова т. 9:
„9. печалбата от предходната година на инвестиционния посредник, съгласно последния годишен
финансов отчет, може да бъде включена в първичния
капитал до вземане на решението на общото събрание
на акционерите или на други притежатели на дялове,
ако отчетът е заверен от регистриран одитор, намалена
с всички предвидими разходи или дивиденти;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 10
5. Създава се т. 11:
„11. инструменти, които отговарят на условията
по чл. 6а, ал. 1“.
§ 3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) В първичния капитал могат да се
включват и безсрочни инструменти, които отговарят
на следните условия:
1. при необходимост инвестиционният посредник
да може да прекрати изплащането на лихви и дивиденти за неопределен срок на некумулативна основа,
доколкото с нормативен акт не е предвидено друго;
инвестиционният посредник е длъжен да прекрати
*

ДВ, бр. 102 от 2010 г.

изплащането, ако не отговаря на капиталовите
изисквания по чл. 21;
2. да могат да бъдат покривани загубите с главницата и неизплатените лихви или дивиденти и да
не се възпрепятства рекапитализирането на инвестиционния посредник, доколкото с нормативен акт не
е предвидено друго, чрез използване на подходящи
механизми, разработени от Комитета на европейските
банкови надзорни органи;
3. при открито производство по несъстоятелност
или ликвидация срещу инвестиционния посредник
вземанията, свързани с инструментите по ал. 1, да се
удовлетворяват след изплащане на вземанията по чл.
7, т. 3;
4. да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1, т. 3,
букви „а“, „в“„г“ и „д“.
(2) Инструментите по ал. 1 могат да съдържат една
или повече кол опции, които да бъдат упражнявани
по преценка на издателя, но не по-рано от пет години
от датата на емисията.
(3) Инструментите по ал. 1 не подлежат на обратно
изкупуване преди изтичането на десет години от
датата на емисията.
(4) По искане на инвестиционния посредник
заместник-председателят може да разреши инструментите по ал. 1 да бъдат изплатени или изкупени обратно, ако това няма да доведе до неоснователно засягане на финансовото състояние и
платежоспособността на посредника. В този случай заместник-председателят може да поиска от
инвестиционния посредник да замени инструментите
с акции или съответно дялове по чл. 6, ал. 2, т. 1 или
с други инструменти по ал. 1, които са от същото или
по-добро качество.
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(5) Заместник-председателят може да разреши
по всяко време предсрочно обратното изкупуване на
инструменти по ал. 1, ако междувременно настъпят
законодателни промени по отношение на данъчното
третиране и класификацията на тези инструменти.
(6) Заместник-председателят може да изиска прекратяване на плащанията по ал. 1, т. 1, ако това налага
финансовото състояние и платежоспособността
на инвестиционния посредник. Прекратяването не
засяга правото на инвестиционния посредник да
замени изплащането на лихви и дивиденти с акции
или съответно дялове по чл. 6, ал. 2, т. 1 при условие,
че бъдат запазени неговите финансови ресурси.
(7) Инвестиционният посредник може да включи
инструментите по ал. 1 в първичния капитал само
след разрешение от заместник-председателя.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) По отношение на общата стойност на
инструментите по чл. 6, ал. 2, т. 11 се прилагат
следните ограничения:
1. инструментите, които се конвертират при извънредни ситуации и могат да бъдат конвертирани по
всяко време по инициатива на заместник-председателя
в елементи по чл. 6, ал. 2, т. 1, при предварително
определени от него лимити и на основания, свързани
с финансовото състояние и платежоспособност
на издателя, не може да надвишават 50 на сто от
първичния капитал;
2. всички останали инструменти не може да
надвишават 35 на сто от първичния капитал, а заедно
с инструментите по т. 1 - 50 на сто от него;
3. инструментите, за които се предвижда стимул
за обратно изкупуване от страна на инвестиционния
посредник, не може да надвишават:
а) 15 на сто от първичния капитал;
б) заедно с инструментите по т. 2 - 35 на сто от
първичния капитал;
в) заедно с инструментите по т. 1 и 2 - 50 на сто от
първичния капитал.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите
„съгласно чл. 6 и ал. 1 - 7“ се заменят със „съгласно
чл. 6, чл. 6а и ал. 1 - 8“.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите
„определени в ал. 6“ се заменят с „определени в ал.
6 - 8“.
5. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал.
11 и 12.
§ 5. В чл. 8, ал. 3, т. 1 думите „определен съгласно
чл. 6 и 7“ се заменят с „определен съгласно чл. 6, 6а
и 7“.
§ 6. В чл. 10, ал. 1, т. 4 думите „всички елементи
по чл. 7, ал. 7“ се заменят с „всички елементи по чл.
7, ал. 8“.
§ 7. В чл. 13, ал. 7 изр. 2 се изменя така: „Без да
се нарушава разпоредбата на чл. 70, ал. 2, когато
такава защита е закупена или призната от трето лице
и при изчисляване на капиталовите изисквания е
призната за хеджирана експозиция в инвестиционния
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портфейл, инвестиционният посредник не включва
вътрешната, както и външната, хеджираща експозиция
чрез кредитния дериватив в търговския портфейл при
изчисляването на капиталовите изисквания.“
§ 8. В чл. 32 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай на кредитни деривативи за първо
неизпълнение и кредитните деривативи за n-то
неизпълнение вместо огледалния принцип се прилага
следното третиране:
1. при кредитни деривативи за първо неизпълнение
- когато инвестиционният посредник получава
кредитна защита за няколко референтни дружества
- страни по кредитен дериватив, при условие
че първото неизпълнение измежду активите ще
доведе до плащане и че това кредитно събитие ще
прекрати договора, посредникът може да компенсира
специфичния риск за референтното дружество, за
което съгласно таблица 1 от приложение 1 се прилага
най-ниското изискване за специфичен риск измежду
всички базови референтни дружества;
2. при кредитни деривативи за n-то неизпълнение когато n-тото неизпълнение сред експозициите доведе
до плащане по кредитната защита, купувачът на
защита може да компенсира специфичния риск само
ако защитата е била получена и за неизпълненията
от 1 до n-1 или когато n-1 неизпълнения вече са
настъпили; в тези случаи описаната в т. 1 методология
за деривативи за първо неизпълнение трябва да бъде
следвана с подходящи изменения и за продуктите за
n-то неизпълнение.“
§ 9. В чл. 70 се правят следните промени:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчислението на капиталовите изисквания за кредитен риск от насрещната страна инвестиционният посредник може систематично да включва
всички кредитни деривативи, включени в търговския
портфейл, който е част от вътрешно хеджиране или
е купен като защита срещу експозиция с кредитен
риск от насрещна страна, когато кредитната защита е
призната съгласно наредбата.“
§ 10. В чл. 74 се правят следните промени:
1. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „процес по уреждане на задълженията за период до 48 часа“ се заменят със „сетълмент
цикъл в рамките до два работни дни“;
б) в т. 2 думите „процес по уреждане на задълженията“ се заменят със „сетълмент цикъл в рамките“;
в) създават се т. 3 и 4:
„3. в случаите на извършване на парични преводи,
клиринг и сетълмент на финансови инструменти,
попечителски услуги - забавеното получаване на
средствата, както и другите експозиции, произтичащи
от дейността на клиента, чийто падеж е най-късно на
следващия работен ден; или
4. в случаите на извършване на парични преводи,
клиринг на финансови инструменти, услуги по
клиринг и сетълмент във всяка валута - експозиции
в рамките на един борсов ден към институции,
предоставящи тези услуги.“
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2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) С цел определянето на наличие на група
свързани лица във връзка с експозициите, посочени в
чл. 107, ал. 1, т. 13, 15 и 16, когато е налице експозиция
към определени базови активи, инвестиционният
посредник извършва преценка на схемата на
свързаност или базовите експозиции или и двете.
За тази цел инвестиционният посредник оценява
икономическото естество и възможните рискове,
присъщи на структурата на трансакцията.
(6) Наблюдение и контрол върху големите
експозиции съгласно разпоредбите на тази глава
извършват всички инвестиционни посредници с
изключение на тези, които отговарят на изискванията
по чл. 23, ал. 2 и 3.“
§ 11. В чл. 77 се правят следните промени:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционният посредник уведомява найкъсно до следващия работен ден комисията за всяка
нововъзникнала голяма експозиция, включително
за всяка голяма експозиция, за която не се прилагат
разпоредбите на чл. 78, като представя следната
информация:
1. самоличността на отделното лице или групата
свързани лица, към които инвестиционният посредник има голяма експозиция;
2. стойността на експозицията преди отчитане на
ефекта от редуциране на кредитния риск, когато е
приложимо;
3. техниката, използвана за осигуряване на кредитна защита - обезпечена кредитна защита или
защита с гаранция, когато е приложима;
4. стойността на експозицията след отчитане на
ефекта от редуциране на кредитния риск, изчислен за
целите на чл. 78;
5. отчет за капиталовата адекватност и ликвидност
към датата на възникване на голямата експозиция;
6. счетоводен баланс и оборотна ведомост към
датата на възникване на голямата експозиция, както
и копия на документи, от които са видни датата
на възникване на голямата експозиция и нейният
характер.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че инвестиционният посредник
прилага чл. 111 - 116, то в 3-дневен срок от възникването им следва да предостави информация на
комисията за своите 20 най-големи експозиции на
консолидирана основа с изключение на големите
експозиции, за които чл. 78, ал. 1 и 2 не се прилага.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инвестиционният посредник е длъжен да
следи ежедневно и експозициите си към издатели на
обезпечение и трети лица, предоставящи защита с
гаранция и базови активи по чл. 74, ал. 5 за прекомерна концентрация, като при необходимост предприема съответните действия и уведомява комисията при
наличието на такава в 3-дневен срок от възникването Ј.“
§ 12. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) След отчитане на ефекта от редукцията
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на кредитния риск съгласно чл. 79 - 82 експозицията
на инвестиционния посредник към отделно лице или
към група свързани лица не може да надвишава 25 на
сто от собствения му капитал.
(2) Когато отделното лице по ал. 1 е институция
или когато група свързани лица включва една
или повече институции, тази стойност не може да
надвишава по-високата от следните две суми: 25
на сто от собствения капитал на инвестиционния
посредник или 50 на сто от минимално изискуемия
начален капитал по чл. 4, при условие че сборът
на стойностите на експозициите, след отчитане на
ефекта от редукцията на кредитния риск съгласно
членове 79 - 82, към всички свързани лица, които не
са институции, не надвишава 25 на сто от собствения
капитал на инвестиционния посредник.
(3) Ако размерът на 25 на сто от собствения
капитал на инвестиционния посредник не надвишава
50 на сто от минимално изискуемия начален капитал
по чл. 4, стойността на експозицията, след отчитане
на ефекта от редукцията на кредитния риск съгласно
членове 79 - 82, не може да надвишава лимита,
определен от инвестиционния посредник, съобразно
собствения му капитал. Този лимит се определя в
съответствие с политиките и процедурите, отнасящи
се до недопускане на прекомерна концентрация и
осъществяване на контрол на риска от концентрацията, и не превишава 100 на сто от собствения капитал
на инвестиционния посредник.
(4) Инвестиционният посредник спазва съответния лимит, определен в ал. 1. В случаите, когато
експозициите надвишат този лимит, инвестиционният
посредник незабавно уведомява комисията, но не покъсно от следващия работен ден. При необходимост
за всяка голяма експозиция заместник-председателят
може да даде определен срок или да задължи
инвестиционния посредник да предложи адекватни
мерки за привеждане на експозициите в съответствие
с установените по ал. 1 ограничения.
(5) Когато се прилага ограничението от 50 на сто
от минимално изискуемия начален капитал по чл. 4,
посочено в ал. 1, заместник-председателят може да
разреши при разглеждане на всеки отделен случай
превишаване на лимита от 100 на сто от собствения
капитал на инвестиционния посредник.“
§ 13. В чл. 79 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изчисляването на експозициите за целите
на чл. 78, ал. 1 - 3 инвестиционните посредници
може да използват изцяло коригирана стойност на
експозицията, изчислена съгласно разпоредбите
на глава дванадесета, раздел III, след отразяване на
редукцията на кредитния риск, корекциите, свързани
с волатилността и несъответствията на падежите.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Инвестиционен посредник, получил разрешение за прилагане на собствени оценки за LGD и
конверсионни коефициенти за всеки клас експозиции
съгласно глава дванадесета, раздел II, но който не
изчислява стойността на експозициите си съгласно
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ал. 3, може да използва комплексния метод за финансово обезпечение или метода по чл. 82, ал. 1, т.
2. Инвестиционният посредник не може да използва
едновременно и двата метода за изчисляване на
стойността на експозициите.“
3. Създават се ал. 7 - 9:
„(7) Инвестиционният посредник, който прилага собствени оценки за LGD и конверсионни коефициенти по ал. 3, признава кредитната защита при
условие, че са изпълнени съответните изисквания
съгласно глава дванадесета, раздел II.
(8) В случаите по ал. 7, когато съгласно този член
и чл. 80 - 82 признаването на кредитната защита с
обезпечения или гаранции е разрешено, следва да
се спазят изискванията за приемливост и другите
изисквания по глава дванадесета, раздел III.
(9) При изчисляване на капиталовите изисквания
за покриване на риска, свързан с големите експозиции, инвестиционният посредник не отчита обезпечението, посочено в приложение VІ, освен ако това
не е разрешено съгласно чл. 81.“
§ 14. В чл. 80 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата „методите“ се заменя с „един от
двата метода“.
2. В ал. 2 думите „съгласно чл. 79“ се заменят с
„определена съгласно един от методите по чл. 79“.
3. В ал. 3, т. 2 след думите „взетата предвид“ се
добавя „при използването на комплексен метод за
финансово обезпечение или метода“.
4. Алинея 4 се заличава.
§ 15. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 81.(1) Ограничението по чл. 78, ал. 1 не се
прилага за следните експозиции:
1. позициите в активи, които представляват вземания към централни правителства или централни
банки, които при липса на обезпечение биха получили нулево рисково тегло съгласно глава дванадесета,
раздел I;
2. позициите в активи, които представляват вземания към международни организации или международни банки за развитие, които при липса на
обезпечение биха получили нулево рисково тегло
съгласно глава дванадесета, раздел I;
3. позициите в активи, които представляват вземания, изрично гарантирани от централни правителства, централни банки, международни организации или международни банки за развитие,
които при необезпечени вземания към лицето,
което предоставя гаранцията, биха получили нулево
рисково тегло съгласно глава дванадесета, раздел I;
4. други експозиции, поети или гарантирани
от централни правителства, централни банки,
международни организации, международни банки
за развитие или субекти от публичния сектор, които
при необезпечени вземания към субекта, към който
се отнася експозицията или от когото тя се гарантира,
биха получили нулево рисково тегло съгласно глава
дванадесета, раздел I;
5. активи, представляващи вземания към регионални или местни органи на държави членки, когато
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тези вземания биха получили нулево рисково тегло
съгласно глава дванадесета, раздел I, както и други
експозиции към или гарантирани от тези регионални
или местни органи, вземанията към които биха
получили нулево рисково тегло съгласно глава дванадесета, раздел I;
6. експозиции към контрагентите, посочени в чл.
108, ал. 7 или 9, в случай че те биха получили нулево
рисково тегло съгласно глава дванадесета, раздел I;
експозициите, които не отговарят на тези критерии,
се третират като експозиции към трето лице, независимо дали са освободени от изискванията по чл. 78,
ал. 1, или не;
7. позициите в активи и други експозиции, които
по преценка на комисията са адекватно обезпечени със залог на парични средства в инвестиционен
посредник - заемодател, или в инвестиционен посредник, който е предприятие майка или дъщерно дружество на инвестиционния посредник, предоставил заем, както и със залог на парични средства,
получени по силата на дългова ценна книга, издадена
от кредитна институция, които са предмет на договор
за задбалансово нетиране, признато съгласно глава
дванадесета, раздел III;
8. експозициите, породени от неусвоени кредитни
продукти, които са класифицирани като задбалансови
позиции с малък риск и при условие, че с дадено лице
или група свързани лица е постигнато споразумение,
съгласно което инструментът може да бъде използван,
само ако е било установено, че това няма да доведе до
надвишаване на приложимия съгласно чл. 78, ал. 1
- 3 лимит;
9. облигации с покритие, които са обхванати от
разпоредбите на приложение ІV, т. 1.12;
10. активи, съставляващи вземания към регионални или местни органи на държави членки, когато
тези вземания биха получили 20 на сто рисково тегло
съгласно глава дванадесета, както и други експозиции
към или гарантирани от тези регионални или местни
органи, вземанията към които биха получили 20 на
сто рисково тегло съгласно глава дванадесета;
11. независимо от т. 6 експозициите, включително дялови участия или други видове участия, на
инвестиционен посредник към неговото предприятие майка, към други дъщерни дружества на това
предприятие майка или към негови собствени дъщерни дружества, доколкото те са обхванати от надзора на консолидирана основа, на който подлежи
самият инвестиционен посредник в съответствие с
настоящата наредба или с равностойни действащи
стандарти в трета държава; експозициите, които не
отговарят на тези критерии, се третират като експозиции към трето лице, независимо дали са освободени от ограниченията по чл. 78, ал. 1 - 3, или не;
12. активите, представляващи вземания и други
експозиции, включително дялове или други видове
участие, към регионални или централни кредитни
институции, с които инвестиционен посредник е
свързан в мрежа в съответствие със законови или
други нормативни разпоредби и които съгласно
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тези разпоредби отговарят за паричните клирингови
операции в рамките на мрежата;
13. активи, представляващи вземания или други
експозиции към институции, при условие че тези
експозиции не са включени в собствения капитал на
съответните институции, падежът им настъпва не покъсно от следващия работен ден и не са деноминирани
в основна търговска валута;
14. активи, представляващи вземания към централни правителства, които в изпълнение на законоустановените изисквания за ликвидност са под
формата на държавни ценни книжа, деноминирани
и финансирани в техните национални валути, при
условие че определената от призната АКР кредитна
оценка на тези централни правителства представлява
инвестиционен рейтинг.“
§ 16. В чл. 82 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато експозиция на инвестиционния посредник към даден клиент е гарантирана от трето лице
или е покрита с издадено от трето лице обезпечение,
инвестиционният посредник може:
1. да третира гарантираната част от експозицията
като експозиция към третото лице гарант, а не към даден
клиент, при условие че необезпечената експозиция
към третото лице гарант би била със същото или пониско рисково тегло като необезпечената експозиция
към дадения клиент съгласно чл. 106 - 110;
2. да третира частта от експозицията, покрита
с пазарната стойност на признатото обезпечение,
като експозиция към третото лице гарант, а не към
клиента, при условие че експозицията е покрита с
обезпечение и че необезпечената част на експозицията би била със същото или по-ниско рисково тегло
като необезпечената експозиция към клиента съгласно чл. 106 - 110.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Методът по ал. 1, т. 2 не може да бъде използван
при несъответствие между падежа на експозицията и
този на защитата.
(6) При прилагане на вътрешни модели по
глава единадесета инвестиционният посредник
може да използва както комплексен метод за финансово обезпечение, така и посоченото в ал. 1,
т. 2 третиране, само когато за целите на чл. 19 е
разрешено използването както на комплексен метод за финансово обезпечение, така и на опростения
метод за финансово обезпечение.“
§ 17. В чл. 84 се правят следните промени:
1. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „чл. 78 - 82“ се заменят с „чл. 78,
ал. 1 - 3“;
б) в т. 2 думите „чл. 78, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл.
78, ал. 1 - 3“;
в) в т. 5 думите „чл. 78, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл.
78, ал. 1 - 3“.
2. В ал. 6 думите „чл. 78, ал. 1 и 2“ се заменят с
„чл. 78, ал. 1 - 3“.
§ 18. В чл. 100, ал. 1 думите „подлежат на намаление съгласно чл. 7, ал. 7“ се заменят с „подлежат на
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намаление съгласно чл. 7, ал. 8“.
§ 19. В чл. 109 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думата „призната“ се добавя „за
подходяща за тези цели“.
2. В ал. 2 след думите „признава АКР“ се добавя
„за подходяща“, а думите „взема под внимание
критериите“ се заменят с „взема под внимание
техническите критерии“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато АКР е регистрирана като агенция за
кредитен рейтинг в съответствие с Регламент (ЕО) №
1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг, комисията приема, че изискванията за
обективност, независимост, непрекъснат преглед и
прозрачност по отношение на нейната методика за
оценка са изпълнени.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата
„призната“ се добавя „за подходяща“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 20. В чл. 111, ал. 7 думите „дъщерни предприятия“
се заменят с „дъщерни дружества“.
§ 21. В чл. 112, ал. 1 думите „дъщерни предприятия“
се заменят с „дъщерни дружества“.
§ 22. В чл. 114 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 12:
„(12) Ако инвестиционният посредник не разполага с информация за базовите експозиции на предприятието за колективно инвестиране, не би могъл
при обичайни обстоятелства да получи информация
за тях или набавянето на информацията представлява
неоправдана тежест за него, се прилагат разпоредбите
на ал. 13 за тази част от базовите експозиции, за която
се отнасят посочените условия.“
2. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея т. 2 се
изменя така:
„2. за всички други базови експозиции се прилага
методът, посочен в глава дванадесета, раздел I, като
се извършват следните промени:
а) за експозиции, за които се прилага специфично
рисково тегло, за експозиции без кредитна оценка
или със степен на кредитно качество, водеща до
най-високото рисково тегло в рамките на определен
клас експозиции, рисковото тегло се умножава по
коефициент 2, но не може да надвишава 1 250 на
сто;
б) за всички останали експозиции рисковото тегло
се умножава по коефициент 1,1 и е с минимален
размер 5 на сто.“
3. Създава се ал. 14:
„(14) Ако за целите на ал. 13, т. 1 инвестиционният
посредник не е в състояние да направи разграничение
между експозиции в акции в дружества за дялов
капитал, борсово търгувани инструменти и други
експозиции в акции, той отнася тези експозиции в
класа на други експозиции в акции. Когато общата
стойност на тези експозиции заедно с преките
експозиции на инвестиционния посредник в този клас
експозиции не са съществени по смисъла на чл. 116,
ал. 2, той може да приложи разпоредбите на чл. 116,
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ал. 1 след получаване на разрешение от заместникпредседателя.“
4. Досегашната ал. 13 става ал. 15.
§ 23. В чл. 116, ал. 1, т. 3 текстът преди буква
„а“ се изменя така: „експозиции към централните
правителства на държавите членки и експозиции
към регионалните правителства, местни органи или
административни структури на държавите членки,
когато са изпълнени следните изисквания:“.
§ 24. В чл. 123 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думата „призната“ се добавя „за
подходяща“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато дадена АКР е регистрирана като агенция за кредитен рейтинг в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1060/2009, комисията приема, че изискванията за обективност, независимост, непрекъснат
преглед и прозрачност по отношение на прилаганата
от АКР методика за оценка са изпълнени.“
3. Досегашните ал. 3 - 5 стават ал. 4 - 6.
§ 25. Създават се чл. 126а - 126ж:
„Чл. 126а. (1) Инвестиционен посредник, който не
е инициатор, спонсор или първоначален заемодател,
може да поеме кредитния риск от секюритизирана
позиция в търговския или инвестиционния си
портфейл само ако инициаторът, спонсорът или първоначалният заемодател е оповестил, че ще запази
постоянно значителен нетен икономически интерес,
който във всички случаи е не по-малък от 5 на сто.
(2) Запазване на нетен икономически интерес
означава:
а) запазване на не по-малко от 5 на сто от
номиналната стойност на всеки от траншовете,
продадени или прехвърлени на инвеститори;
б) в случай на секюритизация на револвиращи
експозиции - запазване на интереса на инициатора
в размер не по-малко от 5 на сто от номиналната
стойност на секюритизираните експозиции;
в) запазване на произволно избрани експозиции,
съответстващи на не по-малко от 5 на сто от номиналната стойност на секюритизираните експозиции,
ако в противен случай тези експозиции биха били секюритизирани при секюритизацията, при условие че
броят на потенциално секюритизираните експозиции
при инициирането е не по-малък от 100; или
г) запазване на транша за първа загуба и, при
необходимост, на други траншове със същия или повисок рисков профил от траншовете, прехвърлени
или продадени на инвеститори, и чийто падеж не
настъпва по-рано от падежа на траншовете, прехвърлени или продадени на инвеститори, така че
запазването да се равнява общо на не по-малко от 5
на сто от номиналната стойност на секюритизираните
експозиции.
(3) Нетният икономически интерес се изчислява
при инициирането и се поддържа постоянно. Той
не подлежи на редукция на кредитния риск, нито
на поемане на къси позиции или друго хеджиране.
Нетният икономически интерес се определя на база
условна стойност на задбалансовите позиции.
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(4) За целите на настоящия член „постоянно“
означава, че запазените позиции, интерес или
експозиции не се хеджират или продават.
(5) Изискванията за запазване не се прилагат
многократно за нито една схема за секюритизация.
Чл. 126б. (1) Когато инвестиционен посредник
майка от Европейския съюз или финансов холдинг от
Европейския съюз, или някой от неговите дъщерни
дружества като инициатор или спонсор секюритизира
експозиции от няколко инвестиционни посредника
или други финансови институции, включени в обхвата
на надзора на консолидирана основа, посоченото
в чл. 126а изискване може да бъде изпълнено с
оглед на консолидираното състояние на съответния
инвестиционен посредник майка от Европейския
съюз или на финансовия холдинг от Европейския
съюз.
(2) Алинея 1 се прилага само ако инвестиционните посредници или финансовите институции, които
са създали секюритизираните експозиции, са се
ангажирали да се придържат към посочените в чл.
126е изисквания и своевременно предоставят на
инициатора или спонсора, както и на инвестиционния
посредник майка от Европейския съюз или на финансов холдинг от Европейския съюз информацията,
която е необходима за изпълнение на посочените в
чл. 126ж изисквания.
Чл. 126в. (1) Член 126а не се прилага, ако секюритизираните експозиции представляват вземания или
условни вземания към или са изцяло, безусловно и
неотменяемо гарантирани от:
а) централни правителства или централни банки;
б) регионални и местни органи и образувания в
публичния сектор на държави членки;
в) институции, за които съгласно глава дванадесета, раздел І е определено рисково тегло, по-малко или
равно на 50 на сто;
г) международни банки за развитие.
(2) Член 126а не се прилага по отношение на:
1. сделки, основани на ясен, прозрачен и достъпен индекс, при който базовите референтни единици
са идентични с единиците, съставляващи широко
търгуван индекс на предприятията или представляващи други търгуеми ценни книжа, различни от
секюритизирани позиции;
2. синдикирани заеми, изкупени вземания или
суапове за кредитно неизпълнение, когато тези инструменти не са използвани за структуриране и/или
хеджиране на секюритизация, обхваната от чл. 126а.
Чл. 126г. (1) Преди да инвестират и ако е целесъобразно, след инвестицията инвестиционните
посредници трябва да са в състояние да докажат
на комисията, че познават задълбочено и в цялост
всяка секюритизирана позиция и са приложили
формалните политики и процедури, подходящи
за техния търговски и инвестиционен портфейл и
съобразени с рисковия профил на инвестициите
им в секюритизирани позиции, за анализиране и
съхраняване на:
1. информация, оповестена от инициаторите или
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спонсорите съгласно чл. 126а, която посочва нетния
икономически интерес, поддържан постоянно от тях
в схемата за секюритизация;
2. рисковите параметри на отделната секюритизирана позиция;
3. рисковите параметри на базовите експозиции,
съставляващи секюритизираната позиция;
4. репутацията и понесените загуби от страна
на инициаторите или спонсорите при предишни
секюритизации в съответните базисни класове
експозиции;
5. декларациите и оповестяването от страна
на инициаторите или спонсорите или техните
представители или консултанти за проведената
от тях комплексна проверка по отношение на
секюритизираните експозиции и където е приложимо
- по отношение на качеството на обезпечението на
секюритизираните експозиции;
6. където е приложимо - методологията и концепциите, на които се основава оценката на обезпеченията на секюритизираните експозиции, както и приетите от инициатора или спонсора политики за
гарантиране на независимостта на оценителя;
7. всички структурни елементи на схемата за
секюритизация, които могат значително да повлияят
на представянето на секюритизираната позиция на
инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционните посредници извършват
редовно собствени стрес-тестове, подходящи за
техните секюритизирани позиции. За целта те могат
да използват финансови модели, разработени от АКР,
при условие че при поискване могат да докажат, че
преди инвестицията са положили дължимата грижа
с цел проверка точността на съответните допускания
при структуриране на моделите и разбиране на
методологията, допусканията и резултатите.
Чл. 126д. (1) Инвестиционните посредници,
които не действат като инициатори, спонсори или
първоначални кредитори, установяват формални процедури, подходящи за търговския и инвестиционния им портфейл и съобразени с рисковия
профил на инвестициите им в секюритизирани
позиции, за постоянно и своевремененно наблюдение
на резултатите на базовите експозиции. Където е
уместно, това включва вида експозиция, процентния
дял на заемите с просрочие от повече от 30, 60 и 90
дни, нивата на неизпълнение, нивата на предсрочни
плащания, заемите, обезпечението по които е предмет
на принудително изпълнение, вида обезпечение и
дали се владее, както и разпределението на кредитни
оценки или другите показатели на качеството
на базовите експозиции, отраслова и географска
диверсификация, разпределението на съотношенията стойност на заема/стойност на обезпечението
в граници, които позволяват да се направи лесно
подходящ анализ на чувствителността. Когато самите
базови експозиции представляват секюритизирани
позиции, инвестиционните посредници трябва да
разполагат с посочената в тази алинея информация
не само по отношение на базовите траншове на
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секюритизацията, като например наименованието
и кредитното качество на емитента, но и по
отношение на характеристиките и представянето на
базисните пулове, съставляващи тези траншове на
секюритизацията.
(2) Инвестиционните посредници следва да
познават задълбочено всички структурни характеристики на трансакцията за секюритизация, които
могат значително да повлияят на резултатността на
експозициите им по трансакцията, като например
договорения план за разпределение на загубите
(„waterfall“) и свързаните с него гранични нива за
разпределяне на загубите, кредитни подобрения,
ликвидни улеснения, задействащи механизми,
свързани с пазарната стойност, и специфично за
конкретната сделка определение за неизпълнение.
(3) Ако изискванията в чл. 126д, 126ж и в този
член не са изпълнени в каквото и да било конкретно
отношение поради небрежност или бездействие от
страна на инвестиционния посредник, комисията
добавя пропорционално допълнително рисково
тегло не по-малко от 250 на сто (но не повече от 1
250 на сто) от рисковото тегло, което, ако не се
прилагаше този член, би се прилагало съгласно
приложение № 7, т. 6, по отношение на съответните
секюритизирани позиции, и постепенно увеличават
рисковото тегло с всяко последващо нарушение на
разпоредбите относно провеждането на комплексна
проверка. Комисията взема предвид изключенията
по отношение на някои от схемите за секюритизация,
предвидени в чл. 126в, чрез намаляване на рисковото
тегло, което в противен случай би било приложимо
съгласно този член по отношение на секюритизация,
за която се прилага чл. 126в.
Чл. 126е. (1) Инвестиционният посредник спонсор
и инвестиционният посредник инициатор прилагат
спрямо подлежащите на секюритизация експозиции
разумните и ясни критерии за предоставяне на заеми,
определени в съответствие с изискванията на т. 3 от
приложение V, които се прилагат за експозициите в
собствения им портфейл. За тази цел инвестиционните
посредници прилагат същите процедури за одобрение,
както и за изменение, подновяване и рефинансиране
на кредити на условията за предоставяне на заеми.
(2) Инвестиционните посредници разработват
и прилагат стандарти за анализ на участията и/или
записани емисии секюритизации, които са закупили
от трети лица, независимо дали тези участия или
записани емисии са в търговския или инвестиционния
им портфейл.
(3) Ако не са изпълнени посочените в първа алинея изисквания, инвестиционният посредник инициатор не прилага чл. 121, ал. 1 и този инвестиционен
посредник инициатор няма право да изключва
секюритизираните експозиции при изчисляването на
капиталовите изисквания съгласно тази наредба.
Чл. 126ж. (1) Инвестиционните посредници спонсори и инициатори предоставят на инвеститорите
информация за степента на ангажимента си по чл.
126а за поддържане на нетен икономически интерес
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в схемата на секюритизация.
(2) Инвестиционните посредници спонсори и
инициатори гарантират, че на потенциалните инвеститори се предоставя лесен достъп до всички данни
от съществено значение във връзка с кредитното
качество и представянето на отделните базови
експозиции, паричните потоци и обезпеченията,
предоставени спрямо секюритизирани експозиции,
както и необходимата информация за провеждането
на всеобхватни и добре документирани стрес-тестове
във връзка с паричните потоци и обезпеченията,
покриващи базовите експозиции. Данните от
съществено значение се определят към датата на
секюритизацията и ако е целесъобразно поради
естеството на секюритизацията - след това.“
§ 26. В чл. 142 се правят следните промени:
1. В ал. 2, т. 10 се създава буква „г“:
„г) разработени са надеждни вътрешни методологии за управление на ликвидния риск.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За целите на ал. 2, т. 10 комисията редовно
извършва комплексна оценка на цялостното управление на ликвидния риск от инвестиционните посредници. При извършването на оценката комисията
отчита ролята на инвестиционните посредници на
финансовите пазари, както и възможното въздействие
от решенията си върху стабилността на финансовите
системи във всички заинтересовани държави
членки.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по
ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по
ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
§ 27. В чл. 143 се създава ал. 3:
„(3) Инвестиционният посредник представя отчетите по ал. 1 и чл. 77, ал. 2 и 3 с форма, честота и
срокове, определени от комисията. Отчетните форми
по изречение първо са съобразени с естеството, мащаба и сложността на дейността на инвестиционните
посредници.“
§ 28. В чл. 144, ал. 1 се правят следните промени:
1. В т. 1 текстът „и отчет за капиталова адекватност
и ликвидност в случаите, когато е получил лиценз
за извършване на дейност по чл. 4, ал. 1 и 4“ се
заличава.
2. Създава се т. 3:
„3. на всеки месец отчет за капиталова адекватност
и ликвидност към последната дата на предходния
месец в случаите, когато е получил лиценз за извършване на дейност по чл. 4, ал. 1 и 4.“
§ 29. В чл. 147, ал. 1 се правят следните промени:
1. В т. 3 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) обобщена информация за условията и основните характеристики на всички елементи и съставни
компоненти на собствения капитал, включително
инструментите, посочени в чл. 6, ал. 2, т. 10, както
и инструментите, за които се прилагат разпоредбите
на § 4, ал. 7 и 8 от преходните и заключителните
разпоредби;
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б) стойност на първичния капитал с отделно оповестяване на положителните елементи и намаленията,
включително инструментите, посочени в чл. 6, ал. 2,
т. 10, както и инструментите, за които се прилагат
разпоредбите на § 4, ал. 7 и 8 от преходните и
заключителните разпоредби.“
2. В т. 10 се създават букви „г“ и „д“:
„г) най-високият, най-ниският и средният дневен
размер на стойността под риск през отчетния период
и размерът на стойността под риск към края на
периода;
д) сравнение между дневните размери на
стойността под риск, изчислявани в края на деня, и
еднодневните промени в стойността на портфейла
до края на следващия работен ден, както и анализ на
всички важни случаи на превишение през отчетния
период.“
§ 30. В чл. 165, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „и в извънредни ситуации“ се
заличават, а след думите „във връзка с надзора по“ се
добавя „чл. 154 и“.
2. Създава се т. 3:
„3. планира и координира надзорните дейности
в сътрудничество със съответните компетентни
органи, а при необходимост - и с инвестиционните
посредници, в подготовката за и по време на
извънредни ситуации, включително неблагоприятно
развитие на състоянието на инвестиционните
посредници или финансовите пазари, като при
възможност се използват съществуващите установени
канали за връзка за улесняване на управлението при
кризи. В планирането и координирането се включва
и предприемането на мерките по чл. 168, ал. 2, т. 4,
изготвянето на съвместни оценки, изпълнението на
планове за непредвидени обстоятелства и информиране на обществеността.“
§ 31. Създават се чл. 165а и чл. 165б:
„Чл. 165а. (1) В случаите, когато комисията
е консолидиращ надзорен орган, тя заедно с
компетентните органи, отговарящи за надзора над
дъщерните дружества на инвестиционен посредник
майка от Европейския съюз или на финансов
холдинг майка от Европейския съюз, полага усилия
за постигането на съвместно решение относно
прилагането на чл. 142, ал. 3 и 4 и чл. 155 за определяне
на адекватността на консолидирания собствен
капитал на групата по отношение на финансовото
състояние и рисковия профил и на изискуемото ниво
на собствения капитал за прилагането на чл. 156, ал.
2 както към всяко дружество в рамките на групата,
така и на консолидирана основа.
(2) Съвместното решение следва да се постигне
в срок четири месеца от датата, на която комисията
предоставя на другите компетентни органи доклад,
съдържащ оценка на риска на групата, в съответствие
с чл. 142, ал. 3 и 4 и чл. 155. При вземане на
съвместното решение се отчита надлежно и оценката
на риска на дъщерните дружества, извършена от
съответните компетентни органи.
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(3) При липса на съгласие, по искане на който и
да е от другите компетентни органи, комисията се
консултира с Комитета на европейските регулатори
на ценни книжа. Комисията може да се консултира
с Комитета на европейските регулатори на ценни
книжа и по своя инициатива. Когато е проведена
консултация с Комитета на европейските регулатори
на ценни книжа, комисията взема предвид мнението
му и обяснява мотивите за всяко свое решение, което
значително се отклонява от това мнение.
(4) Ако в срок от четири месеца не се постигне
съвместно решение, решението се взима на консолидирана основа от комисията след надлежно отчитане
на оценката на риска на дъщерните дружества,
извършена от съответните компетентни органи.
(5) Решението по ал. 1, съответно ал. 4, се мотивира и се предоставя на инвестиционния посредник
майка от Европейския съюз, а това по ал. 4 - и на
компетентните органи. В мотивите на решението
по ал. 4 се посочват и становищата на другите
компетентни органи, изразени в срока по ал. 2.
(6) Решението по ал. 1, съответно ал. 4, се преразглежда ежегодно, а при възникване на извънредни
обстоятелства - при мотивирано и писмено отправено
искане от някой от другите компетентни органи до
комисията. При отправено искане от страна на някой
от другите компетентни органи съвместното решение
може да се преразгледа и на двустранна основа между
комисията и този компетентен орган.
Чл. 165б. (1) Комисията участва при вземането на
съвместно решение за определяне на адекватността
на консолидирания собствен капитал на групата по
отношение на финансовото състояние и рисковия
профил и на изискуемото ниво на собствения капитал
в случаите, когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно дружество
на инвестиционен посредник майка от Европейския
съюз или на финансово холдингово дружество майка
от Европейския съюз, като в срок четири месеца от
получаване на доклада на консолидиращия надзорен
орган, съдържащ оценка на риска на групата,
комисията предоставя на консолидиращия надзорен
орган своето становище по вземането на съвместното
решение и оценка на риска на инвестиционния
посредник, лицензиран в Република България.
(2) При липса на съгласие при вземането на
съвместно решение комисията може да поиска консолидиращият надзорен орган да проведе консултации
с Комитета на европейските регулатори на ценни
книжа.
(3) Ако в 4-месечен срок от получаване на
доклада на консолидиращия надзорен орган не бъде
постигнато съвместно решение, комисията взема
самостоятелно решение за прилагане на чл. 142,
ал. 3 и 4, чл. 155 и чл. 156, ал. 2 по отношение на
инвестиционния посредник, лицензиран в Република
България. При вземането на решение комисията
отчита изразеното от консолидиращия надзорен
орган становище и становището на Комитета на
европейските регулатори на ценни книжа, когато са
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проведени консултации с него.
(4) При възникване на извънредна ситуация
комисията може да отправи мотивирано искане до
консолидиращия надзорен орган за преразглеждане
на съвместното решение. При отправяне на такова
искане съвместното решение може да се преразгледа
и на двустранна основа между комисията и
консолидиращия надзорен орган.“
§ 32. В чл. 166 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възникване на извънредна ситуация,
включително неблагоприятно развитие на състоянието на финансовите пазари, която би могла да
застраши ликвидността на пазара и стабилността на
финансовата система в Република България или друга
държава членка, в която са лицензирани дружества от
групата или са установени значими клонове, съгласно
чл. 175а, комисията като консолидиращ надзорен
орган незабавно информира компетентните органи по
чл. 175б и 175в и им представя цялата информация,
необходима за осъществяване на техните функции.
Комисията има такова задължение и в случаите,
когато е компетентен орган по чл. 162.“
§ 33. Създават се чл. 167а - 167в:
„Чл. 167а. (1) Когато комисията е консолидиращ
надзорен орган, тя създава надзорни колегии, които
с цел улесняване изпълнението на функциите по чл.
165 и 165а изпълняват следните задачи:
а) обмен на информация;
б) постигане на съгласие по възлагане на задачи
и делегиране на отговорности на доброволна основа,
когато е целесъобразно;
в) изготвяне на план за извършване на проверки,
основан на оценка на риска на групата в съответствие
с чл. 155;
г) повишаване ефективността на надзора чрез
премахване на излишното дублиране на някои
надзорни изисквания, включително във връзка с
исканията за информация, посочени в чл. 166, ал. 2;
д) последователно прилагане на предвидените
в наредбата изисквания за разумен надзор по отношение на всички дружества в рамките на групата, без
да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени съгласно законодателството на
Европейския съюз;
е) прилагане на чл. 165, ал. 1, т. 3 при отчитане
дейността на други форуми, които биха могли
евентуално да бъдат създадени в тази област.
(2) Комисията като консолидиращ надзорен орган
си сътрудничи с другите надзорни органи от колегията, като нормативните изисквания за поверителност
не възпрепятстват обмена на информация между
надзорните органи в рамките на колегията.
(3) Създаването на надзорна колегия от комисията
не засяга правомощията и отговорностите Ј
предвидени в наредбата.
Чл. 167б. (1) Когато комисията е консолидиращ
надзорен орган, тя приема правила за създаването
и дейността на създадените от нея колегии, които
се основават на писмени споразумения по чл.
167, сключени след проведени консултации със
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съответните компетентни органи.
(2) В надзорните колегии могат да участват компетентните органи, отговарящи за надзора над дъщерните дружества на инвестиционния посредник
майка от Европейския съюз или на финансов холдинг
майка от Европейския съюз, компетентните органи на
приемащата държава, в която са установени значими
клонове, както е посочено в чл. 175а, и компетентните
органи на трети държави, когато е целесъобразно и
при спазване на изискванията за поверителност.
(3) Комисията предварително предоставя на
всички членове на колегията цялата информация във
връзка с организирането на заседанията, основните
въпроси за обсъждане и дейностите, които предстои
да се разглеждат.
(4) Комисията ръководи заседанията на създадената от нея надзорна колегия и определя компетентните
органи, които ще участват във всяко заседание или
дейност на колегията, като отчита значението на
надзорната дейност, която предстои да бъде планирана или координирана за тези органи, и по-специално
възможното въздействие върху стабилността на
финансовата система в съответните държави членки
съгласно чл. 175, ал. 4 и задълженията по чл. 175а.
(5) Комисията предоставя своевременно на всички
членове на колегията цялата информация във връзка с
взетите на заседанията решения и предприетите мерки,
информира Комитета на европейските регулатори на
ценни книжа за дейността на колегията, включително
при извънредни ситуации, и му предоставя цялата
информация от съществено значение за целите на
сближаването в областта на надзора.
Чл. 167в. (1) Комисията взема участие в дейността
на надзорна колегия, създадена от консолидиращ
надзорен орган въз основа на сключено след проведени консултации с консолидиращия надзорен орган
писмено споразумение.
(2) При участието си в надзорна колегия комисията си сътрудничи с другите надзорни органи от
колегията, като нормативните изисквания за поверителност не възпрепятстват обмена на информация
между надзорните органи в рамките на колегията.
(3) Участието на комисията в надзорна колегия не
засяга правомощията и отговорностите Ј, предвидени
в тази наредба.“
§ 34. В чл. 175 се създава ал. 4:
„(4) При осъществяване на надзорните си правомощия спрямо инвестиционен посредник, лицензиран
в Република България, извършващ дейност в една или
повече държави членки, или спрямо инвестиционен
посредник, лицензиран в друга държава членка, който
осъществява дейност на територията на Република
България чрез клон, комисията отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата
стабилност на съответните държави членки, особено
при извънредни ситуации, въз основа на наличната
информация към съответния момент.“
§ 35. Създават се членове 175а - 175г:
„Чл. 175а. (1) Когато инвестиционен посредник от
държава членка осъществява дейност на територията
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на Република България чрез клон, комисията като
компетентен орган от приемаща държава членка може
да поиска от консолидиращия надзорен орган, когато
има такъв, или от компетентния орган в държавата
членка по произход този клон да се счита за значим.
(2) В искането на комисията по ал. 1 се посочват
причините за определяне на клона за значим, като се
посочва най-малко:
а) възможното въздействие при спиране или прекратяване дейността на инвестиционния посредник
върху пазарната ликвидност, платежните системи
и системите за клиринг и сетълмент в Република
България;
б) размерът и значението на съответния клон,
изразени в брой клиенти, относими към финансовата
система на Република България.
(3) Комисията, компетентният орган от държавата
членка по произход, както и консолидиращият надзорен орган, когато има такъв, вземат съвместно
решение за определяне на даден клон като значим в
двумесечен срок от отправяне на искането.
(4) Ако в срока по ал. 3 не бъде взето съвместно
решение, комисията взема самостоятелно решение
в рамките на допълнителен срок от два месеца след
изтичане на срока по ал. 3. При вземането на решение
комисията взема под внимание всички изразени от
консолидиращия надзорен орган или от компетентния
орган от държавата членка по произход мнения и
резерви.
(5) Решението по ал. 3, съответно ал. 4, се мотивира и изпраща на компетентния орган в държавата
членка по произход или на консолидиращия надзорен
орган, когато има такъв.
(6) Определянето на даден клон за значим не
засяга правомощията и функциите на комисията по
тази наредба.
(7) Комисията предоставя на компетентните органи от държави членки, където инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България, извършва дейност чрез клон, определен като значим,
информацията по чл. 168, ал. 2, т. 3 и 4 и си сътрудничи
със съответните компетентни органи съгласно чл.
165, ал. 1, т. 1.
(8) При възникване на извънредна ситуация в
инвестиционен посредник, лицензиран в Република
България, с регистриран значим клон в държава
членка, който потенциално застрашава финансовата
стабилност в Република България или в съответната
държава членка, комисията уведомява органите по
чл. 175в.
Чл. 175б. (1) Когато комисията е консолидиращ
надзорен орган или такъв не съществува, но инвестиционният посредник е лицензиран в Република България, тя участва при вземането на решение за определяне за значим клона, чрез който инвестиционният посредник извършва дейност на територията на приемаща държава членка по искане на
компетентния орган на тази държава членка.
(2) Комисията взема решение съвместно с компетентния орган на приемащата държава членка в
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срок от два месеца от получаване на искането на този
компетентен орган.
(3) Когато в срока по ал. 2 не е постигнато
съвместно решение и компетентният орган на
приемащата държава членка вземе самостоятелно
решение, то е задължително за комисията.
Чл. 175в. (1) Когато разпоредбите на чл. 167а
и 167б не са приложими и комисията упражнява
надзор върху инвестиционен посредник със значими
клонове в други държави членки, тя създава и
председателства надзорна колегия от компетентните
органи от тези държави членки с цел улесняване на
сътрудничеството по чл. 175а. Надзорната колегия се
създава и извършва дейността си съгласно писмени
правила, разработени от комисията и съгласувани с
останалите компетентни органи.
(2) Комисията определя компетентните органи,
които ще участват в дадено заседание или дейност
на колегията, като отчита значението на тези органи
за надзорната дейност, която ще бъде планирана или
координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните
държави членки съгласно чл. 175, ал. 4 и задълженията по чл. 175а.
(3) Комисията предварително предоставя на всички членове на надзорната колегия информацията
относно организацията на заседанията на колегиите,
основните въпроси за обсъждане и дейностите,
които ще се разглеждат. Комисията предоставя своевременно на всички членове на надзорната колегия
и цялата информация относно взетите на тези
заседания решения и предприетите мерки.
Чл. 175г. (1) При възникване на извънредна
ситуация по смисъла на чл. 166, ал. 1 комисията
предоставя информация на централните банки от
Европейската система на централните банки, когато
тази информация е необходима за изпълнението на
техните законово установени функции, включително
провеждането на парична политика и свързаното
осигуряване на ликвидност, надзора над платежните
системи, системите за клиринг и сетълмент, както и
поддържането на финансовата стабилност.
(2) При възникване на извънредна ситуация по
смисъла на чл. 166, ал. 1 комисията може да предостави информация, представляваща професионална
тайна, на Министерството на финансите и на
органите от други държави членки, отговарящи
за законодателството в областта на надзора на
финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за
изпълнение на техните функции.“
§ 36. В допълнителните разпоредби се правят
следните промени:
1. В § 1 се правят следните изменения:
а) в т. 26 „Група свързани лица“, буква „б“ след
думите „финансови проблеми за едното“ се добавя
„включително при финансиране или погасяване на
задълженията му“, а след думите „изплащане на
задълженията“ се добавя „или финансирането на
дейността на“;
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б) създава се т. 54:
„54. „Консолидиращ надзорен орган“ е компетентният орган, който отговаря за упражняването на
надзор на консолидирана основа на инвестиционен
посредник майка от Европейския съюз, както и на
инвестиционен посредник, контролиран от финансов холдинг майка в Европейския съюз.“
2. Създава се § 3:
„§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници
и кредитните институции (преработена).
2. Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните
институции (преработена).
3. Директива 2009/27/ЕО на Комисията от 7
април 2009 г. за изменение на някои приложения към
Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на техническите разпоредби
относно управлението на риска.
4. Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27
юли 2009 г. за изменение на някои приложения към
Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на техническите разпоредби
относно управлението на риска.
5. Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и
2007/64/ЕО по отношение на банки - филиали на
централни институции, определени елементи на
собствения капитал, големи експозиции, надзорна
уредба и управление при кризи.“
§ 37. В таблица 1 на приложение 1 думите
„Дългови ценни книжа, емитирани или гарантирани
от търговски предприятия, които биха получили
първа или втора степен кредитно качество по
правилата в глава дванадесета, раздел I.“ се заменят с
„Дългови ценни книжа, емитирани или гарантирани
от търговски предприятия, които биха получили
първа, втора и трета степен кредитно качество по
правилата в глава дванадесета, раздел I.“ , а думите
„Дългови ценни книжа, емитирани или гарантирани
от търговски предприятия, които биха получили
трета или четвърта степен кредитно качество по
правилата в глава дванадесета, раздел I“ се заменят с
„Дългови ценни книжа, емитирани или гарантирани
от търговски предприятия, които биха получили
четвърта степен кредитно качество по правилата в
глава дванадесета, раздел I“.
§ 38. В приложение № 2 към глава дванадесета,
раздел I, т. 4, буква „а“, изречение второ думите
„в условията се позволява на институцията да ги
отменя“ се заменят с „в условията на институцията
се позволява да ги отменя“.
§ 39. В приложение № 3 към глава седма се правят
следните промени:
1. В параграф I, т. 5 („Нетираща съвкупност“)
накрая се добавя следното изречение: „Всички
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договорени съвкупности от операции по нетиране с
една насрещна страна, съгласно метода на вътрешните модели, могат да бъдат третирани като една
нетираща съвкупност, ако симулираните отрицателни
пазарни стойности на отделните нетиращи
съвкупности са получили стойност 0 в оценката на
очакваната експозиция (ЕЕ).“
2. В параграф II т. 5 се изменя така: „5. Когато
инвестиционен посредник купува защита за
експозиция от инвестиционния си портфейл или за
експозиция към кредитен риск на насрещната страна
чрез кредитни деривати, той може да изчислява
капиталовото си изискване за хеджираната позиция
съгласно т. 54 - 57 от приложение № 6 или с разрешение на заместник-председателя съгласно т. 1.1.2 в
раздел I от приложение № 5. В тези случаи стойността
на експозицията към кредитен риск на насрещната
страна за тези кредитни деривативи се определя
като нула. При изчисляването на капиталовите
изисквания за кредитен риск на насрещната страна
инвестиционният посредник може да избере да
включва всички кредитни деривати, невключени
в търговския му портфейл и купени като защита за
експозиция от инвестиционния му портфейл или
за експозиция към кредитен риск от насрещната
страна само когато кредитната защита е призната
съгласно разпоредбите на тази наредба. В случай
че посредникът избере да прилага изчислението на
капиталовите изисквания по предходното изречение,
то се прилага последователно.“
3. В параграф V т. 33 се изменя така:
„33. За всеки издател на референтен дългов
инструмент, представляващ базов инструмент за
суап за кредитно неизпълнение, се обособява една
хеджираща съвкупност. Съвкупността от кредитните
суапове „за n-то неизпълнение“ се третира, както
следва:
а) размерът на рискова позиция в референтния
дългов инструмент в базисната съвкупност за кредитните суапове „за n-то неизпълнение“ е ефективната
условна стойност на референтния дългов инструмент,
умножена с модифицираната дюрация на дериватива
„за n-то неизпълнение“ по отношение на промяната в
кредитния спред на референтния дългов инструмент;
б) за всеки референтен дългов инструмент в
съвкупността, базисна за кредитните суапове „за
n-то неизпълнение“, има само една хеджираща
съвкупност; рисковите позиции, произтичащи от
различни кредитни суапове „за n-то неизпълнение“, не
се включват в една и съща хеджираща съвкупност;
в) мултипликаторът на кредитния риск на насрещната страна, приложим за всяка хеджираща
съвкупност, създадена за един референтен дългов
инструмент за дериватив „при n-то неизпълнение“,
е 0,3 на сто за референтните дългови инструменти
с присъдена кредитна оценка от призната АКР, съответстваща на степен кредитно качество от 1 до 3, и
0,6 на сто за други дългови инструменти.“
§ 40. В приложение № 4 към глава дванадесета,
раздел І се правят следните промени:
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1. В т. 1.1.4 накрая се добавя следното изречение:
„При изчисляването на размерите на рисково претеглените експозиции към централни правителства
или централни банки на държави членки, които са
деноминирани и финансирани в местната валута на
държава членка, се присъжда същото рисково тегло,
което би било приложимо към такива експозиции,
деноминирани и финансирани в тяхната местна
валута.“
2. Точка 1.6.7 се изменя така:
„1.6.7. На експозиции към институции с остатъчен
срок до падежа над 3 месеца и с кредитна оценка от
призната АКР се приписва рисково тегло по таблица
№ 4 в зависимост от това към коя степен в скалата
за кредитно качество на оценките на приемливите
АКР се съотнася кредитната им оценка съгласно
преценката на комисията.“
3. Точка 1.6.9 се изменя така:
„1.6.9. На експозиции към институции с остатъчен
срок до падежа до 3 месеца и с кредитна оценка от
призната АКР се приписва рисково тегло по таблица
№ 5 в зависимост от това към коя степен в скалата
за кредитно качество на оценките на приемливите
АКР се съотнася кредитната им оценка съгласно
преценката на комисията.“
4. Точка 1.14 се изменя така:
„1.14. Експозиции към институции и търговски
предприятия с краткосрочна кредитна оценка
На експозиции към институции или търговски
предприятия, за които има присъдена краткосрочна
кредитна оценка от призната АКР, се приписва рисково тегло по таблица № 7 в зависимост от това към
коя от степените в скалата за кредитно качество на
оценките на призната АКР се съотнася кредитната им
оценка съгласно преценката на комисията.“
5. В т. 2.1.5, буква „в“ след думата „комисията“ се
добавя „информация за“.
§ 41. В приложение № 5 към глава дванадесета,
раздел ІІ се правят следните промени:
1. В раздел І, т. 1.3.3 след думите „потенциалната
загуба“ се добавя „от експозициите на инвестиционния посредник в акции“, думата „доходността“
се заменя с „реализираната доходност“, а думите
„отделна експозиция“ се заменят с „експозицията,
представляваща портфолиото в акции“.
2. В раздел I т. 1.4 се изменя така:
„1.4. Рисково претеглени експозиции към активи,
които нямат характер на кредитни вземания
Рисково претеглените размери на експозициите се
изчисляват по следната формула:
Рисково претеглен размер на експозицията = 100%
* стойността на експозицията. В случаите, когато
експозицията представлява остатъчна стойност на
отдадени на лизинг имоти, рисково претегленият
размер на експозицията се изчислява по следния
начин:
1/t * 100% * стойността на експозицията,
където t е по-голямата стойност между 1 и броя на
оставащите години по лизинговия договор.“
3. В раздел II, т. 1.13, буква „в“ накрая се добавя:
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„За репо сделки или сделки по предоставяне или
получаване на заем в ценни книжа или стоки, които
са предмет на рамково споразумение за нетиране,
М е равно на среднопретегления остатъчен срок
до падежа на сделките, като М е най-малко 5 дни.
За претеглянето на остатъчния срок до падежа се
използва условната стойност на всяка сделка;“.
4. В раздел IV, т. 2.6.1 след думите „централни
банки“ се добавя „и търговски предприятия, които
отговарят на изискванията на т. 19.7 от приложение
№ 6,“.
§ 42. В приложение № 6 към глава дванадесета,
раздел III, се правят следните промени:
1. Създава се т. 9.4:
„9.4. Ако предприятието за колективно инвестиране не е ограничено до инвестиране в инструменти,
които са приемливи за признаване по т. 8.1 - 8.6, 9.1
и 9.2, дяловите единици могат да бъдат признавани
за обезпечение със стойността на приемливите активи, ако предприятието за колективно инвестиране е инвестирало в неприемливи активи в найвисоката разрешена от правомощията му степен.
Когато неприемливите активи могат да имат отрицателна стойност поради задължения или условни задължения, произтичащи от собственост, инвестиционният посредник изчислява общата стойност на неприемливите активи и намалява стойността на приемливите активи със стойността на
неприемливите активи, ако последната е отрицателна
като общ сбор;“.
2. Създава се т. 10.3:
„10.3. Ако предприятието за колективно инвестиране не е ограничено до инвестиране в инструменти,
които са приемливи за признаване по точки 8.1 - 8.6, 9.1
и 9.2 и позициите по т. 10.1, дяловите единици могат
да бъдат признавани за обезпечение със стойността
на приемливите активи, ако предприятието за колективно инвестиране е инвестирало в неприемливи
активи в най-високата разрешена от правомощията
му степен. Когато неприемливите активи могат да
имат отрицателна стойност поради задължения или
условни задължения, произтичащи от собственост,
инвестиционният посредник изчислява общата
стойност на неприемливите активи и намалява
стойността на приемливите активи със стойността на
неприемливите активи, ако последната е отрицателна
като общ сбор.“
3. Точка 13.2.1 се изменя така:
„13.2.1. застрахователят, издал животозастрахователната полица, отговаря на изискванията на попада
в обхвата на разпоредбите на Директива 2002/83/ЕО
и Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета или е обект на надзор от страна на
компетентен орган на трета държава, прилагащ
надзорни изисквания, равностойни на тези в
Общността“.
4. Точка 13.2.7 се изменя така:
„13.2.7. кредитната защита трябва да е предоставена най-малко за срока на погасяване на заема;
когато това е невъзможно поради прекратяване на
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застрахователното правоотношение преди крайния срок на заема, инвестиционният посредник
трябва да осигури сумата, която ще се получи по
застрахователния договор, да продължи да служи
като гаранция до изтичането на срока за погасяване
на заема.“
5. Точка 13.3 се заличава.
§ 43. В приложение № 7 към глава дванадесета,
раздел IV, се правят следните промени:
1. Точки 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се изменят така:
„2. Минимални изисквания за признаване на
значително прехвърляне на кредитния риск при
традиционна секюритизация.
Инвестиционният посредник инициатор на традиционна секюритизация може да изключи секюритизирани експозиции от изчислението на размера
на рисково претеглените експозиции и размера на
очакваната загуба, ако е изпълнено едно от следните
условия:
а) значителен кредитен риск, свързан със секюритизираните експозиции, е прехвърлен на трети
страни;
б) инвестиционният посредник инициатор прилага рисково тегло 1 250 на сто спрямо всички секюритизиращи позиции, които държи в тази секюритизация, или с тяхната стойност намалява собствения
капитал по чл. 7, ал. 5, т. 6.
2.1. Прехвърляне на значителен кредитен риск има
в случаите, посочени по-долу, освен в случаите, когато
заместник-председателят прецени, че постигнатото
вероятно намаление на рисково претеглените
от инвестиционния посредник инициатор не е
обосновано със съответстващо прехвърляне на
кредитен риск на трети страни:
а) рисково претеглените размери на експозициите
на секюритизиращите позиции тип „мецанин“,
държани от инвестиционния посредник инициатор
в тази секюритизация, не надхвърлят 50 на сто от
рисково претеглените размери на експозициите на
всички секюритизиращи позиции тип „мецанин“,
съществуващи в тази секюритизация;
б) когато дадена секюритизация няма секюритизиращи позиции тип „мецанин“, а инициаторът
може да докаже, че стойността на експозицията на
секюритизиращите позиции, с които се намалява
собственият капитал или за които би било определено
рисково тегло 1 250 на сто, надхвърля със значителен
марж обоснованата оценка на очакваната загуба
по секюритизираните позиции, инвестиционният
посредник инициатор не може да държи повече
от 20 на сто от стойностите на секюритизираните
експозиции, с които се намалява собственият
капитал или за които би било определено рисково
тегло 1 250 на сто.
2.2. За целите на т. 2.1 секюритизиращи позиции
тип „мецанин“ са секюритизиращи позиции, за които
се прилага рисково тегло под 1 250 на сто и които са с
по-ниска степен на обезпечение от първостепенните
позиции в тази секюритизация и с по-ниска степен
на обезпечение от всяка секюритизираща позиция в
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тази секюритизация, за която:
а) при секюритизираща позиция по т. 6.2 се
определя 1-ва степен кредитно качество; или
б) при секюритизираща позиция по т. 6.3 се
определя 1-ва или 2-ра степен кредитно качество
съгласно т. 5.
2.3. Заместник-председателят може да приеме,
че е прехвърлен значителен кредитен риск, ако
инвестиционният посредник докаже, че има въведени политики и методология, които гарантират,
че възможните намаления на капиталовите изисквания, постигнати от него като инициатор чрез
секюритизацията, са обосновани със съразмерно
прехвърляне на кредитен риск към трети страни.
Заместник-председателят приема, че е прехвърлен
значителен кредитен риск, ако инвестиционният
посредник инициатор може да докаже, че прехвърлянето на риск към трети страни се признава както за
целите на управлението на риска от посредника, така
и за разпределението на капитала му.
2.4. За признаване на значително прехвърляне
на кредитния риск при традиционна секюритизация
трябва да бъдат спазени и следните условия:
а) документацията по секюритизацията отразява с
достатъчно висока точност икономическата същност
на сделката;
б) инвестиционният посредник инициатор и неговите кредитори нямат достъп до секюритизираните
експозиции;
в) емитираните ценни книжа не представляват
задължения за плащане на инвестиционния посредник инициатор;
г) лицето, на което се прехвърля, е дружество със
специална цел - секюритизация;
д) инвестиционният посредник инициатор не
осъществява пряк или непряк контрол върху прехвърлените експозиции; инвестиционният посредник инициатор може да осъществява пряк контрол
върху прехвърлените експозиции, ако има правото
да ги изкупи обратно, за да извлече ползи, или
ако е задължен да поеме отново прехвърления
риск; запазването на правата или задълженията по
отношение обслужването на експозицията е пряк
контрол върху експозицията;
е) когато е налице „опция за крайно изкупуване“,
следва да бъдат изпълнени следните условия:
аа) опцията се упражнява по решение на инвестиционния посредник инициатор;
бб) опцията може да бъде упражнена само когато
10 на сто или по-малко от първоначалната стойност на
секюритизираната експозиция остава неизплатена; и
вв) опцията не е с цел избягване на прехвърлянето
на загубите към позиции за кредитно подобрение
или други позиции, държани от инвеститорите, и не
е структурирана да осигури по друг начин кредитно
подобрение;
ж) документацията за секюритизиране не може
да съдържа клаузи, които предвиждат увеличаване на
доходността на държателите на секюритизиращите
позиции в отговор на влошаване понижаване на
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кредитното качество на базовите експозиции;
з) с изключение на случаите на предсрочно
погасяване документацията за секюритизиране не
може да съдържа клаузи:
аа) които изискват позициите в секюритизацията да
бъдат подобрени от инвестиционния посредник инициатор или изискват нарастване на доходността на инвеститорите в отговор на влошаването на кредитното
качество на секюритизираните експозиции; или
бб) за нарастване доходността на лицата, държащи
позиции по секюритизация, в отговор на влошаването
на кредитното качество на базовия актив.“
2. Досегашните т. 2.5 - 2.8.2 се заличават.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. Минимални изисквания за признаване на
значително прехвърляне на кредитния риск при
синтетична секюритизация.
Инвестиционният посредник инициатор на синтетична секюритизация може да изчислява рисково
претеглените експозиции и съответно размера на
очакваната загуба за секюритизираните експозиции
съгласно точки 4.1 и 4.2, ако е изпълнено едно от
следните условия:
а) значителен риск е бил прехвърлен към трети
страни чрез обезпечена кредитна защита или чрез
кредитна защита с гаранции;
б) инвестиционният посредник инициатор прилага рисково тегло 1 250 на сто спрямо всички секюритизиращи позиции, които държи в тази секюритизация, или с тяхната стойност намалява собствения
капитал по чл. 7, ал. 5, т. 6.“
4. Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се изменят така:
„3.1. Ако едно от посочените по-долу условия е
спазено, се смята, че има прехвърляне на значителен
кредитен риск, освен ако компетентният орган реши
в конкретен случай, че възможното намаление на
рисково претеглените размери на експозициите, което
инвестиционният посредник инициатор би постигнал
чрез тази секюритизация, не е обосновано със съразмерно прехвърляне на кредитен риск на трети
страни. Прехвърляне на значителен кредитен риск има
в случаите, посочени по-долу, освен в случаите, когато
заместник-председателят прецени, че постигнатото
вероятно намаление на размера на рископретеглените
експозиции от инвестиционния посредник инициатор
не е обосновано със съответстващо прехвърляне на
кредитен риск на трети страни:
а) рисково претеглените размери на експозициите
на секюритизиращите позиции тип „мецанин“,
държани от инвестиционния посредник инициатор
в тази секюритизация, не надхвърлят 50 на сто от
рисково претеглените размери на експозициите на
всички секюритизиращи позиции тип „мецанин“,
съществуващи в тази секюритизация;
б) когато в дадена секюритизация няма секюритизиращи позиции тип „мецанин“, а инициаторът може да докаже, че стойността на експозицията на секюритизиращите позиции, с които се намалява собственият капитал или за които би било определено
рисково тегло 1 250 на сто, надхвърля със значителен
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марж обоснованата оценка на очакваната загуба по
секюритизираните позиции, инвестиционният посредник инициатор не може да държи повече от 20 на
сто от стойностите на секюритизираните експозиции,
с които се намалява собственият капитал или за които
би било определено рисково тегло 1 250 на сто.
3.2. За целите на т. 3.1 секюритизиращи позиции
тип „мецанин“ са секюритизиращи позиции, за които
се прилага рисково тегло под 1 250 на сто и които са с
по-ниска степен на обезпечение от първостепенните
позиции в тази секюритизация и с по-ниска степен
на обезпечение от всяка секюритизираща позиция в
тази секюритизация, за които:
а) при секюритизираща позиция по т. 6.2 се
определя 1-ва степен за кредитно качество; или
б) при секюритизираща позиция по т. 6.3 се
определя 1-ва или 2-ра степен кредитно качество
съгласно т. 5.
3.3. Заместник-председателят може да прецени,
че е бил прехвърлен значителен кредитен риск, ако
инвестиционният посредник докаже, че има въведени политики и методология, които гарантират, че
възможните намаления на капиталовите изисквания,
постигнати от него като инициатор на секюритизацията, са обосновани със съразмерно прехвърляне
на кредитен риск към трети страни. Заместникпредседателят приема, че е прехвърлен значителен
кредитен риск, ако инвестиционният посредник
инициатор може да докаже, че прехвърлянето на
риск към трети страни се признава както за целите
на управлението на риска от посредника, така и за
разпределението на капитала му.“
5. Създава се т. 3.4:
„3.4. Прехвърлянето на риск трябва да отговаря и
на следните условия:
а) документацията по секюритизацията отразява с
достатъчно висока точност икономическата същност
на сделката;
б) кредитната защита, на основата на която кредитният риск е прехвърлен, е приемлива и отговаря
на изискванията по глава дванадесета, раздел III за
признаване на кредитна защита; за целите на тази
точка дружество със специална цел - секюритизация,
не се признава за приемлив продавач на защита с
гаранции;
в) инструментите, използвани за прехвърляне
на кредитния риск, не трябва да съдържат условия,
които:
аа) установяват значими прагове на същественост,
под които кредитната защита не се счита за изискуема,
ако настъпи кредитното събитие;
бб) позволяват прекратяване на защитата поради
влошаване на кредитното качество на базовите
експозиции;
вв) изискват секюритизиращите позиции да бъдат
подобрени от инвестиционния посредник инициатор,
с изключение на случаите на предсрочно погасяване;
гг) предвиждат нарастване на цената на кредитната защита или доходността на държателите на секюритизирани позиции при влошаване на кредитното
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качество на базовите експозиции.“
6. Създава се т. 5.2.8:
„5.2.8. Когато АКР извършва кредитната оценка
на структурирани финансови инструменти, тя е
задължена да направи публично достъпно разяснението относно това как представянето на пула активи
влияе върху присъдената от нея кредитна оценка.“
7. В т. 6.2.6.1 текстът на буква „а“ преди подбуква
„аа“ се изменя така:
„а) за определяне на стойността на експозицията
може да се приложи конверсионен коефициент 50
на сто спрямо номиналния размер на ликвидното
улеснение, когато са спазени следните условия:“.
8. Точка 6.2.6.2 се заличава.
9. В т. 6.2.8 думата „смекчаването“ се заменя с
„редукцията“.
10. В т. 6.3.1.7 буква „кк“ се изменя така:
„кк) установените стандарти на програмата за
покрити с активи търговски ценни книжа трябва да
установят минимални критерии за приемливост на
активите, които:
– забраняват закупуването на активи, които имат
значително просрочие и са в неизпълнение;
– ограничават свръхконцентрацията към индивидуални длъжници или географски области;
– ограничават срока на закупуваните активи;“.
11. В т. 6.3.3:
а) в буква „а“ думите „букви „б“ и „в“ се заменят
с „буква „в“;
б) буква „б“ се заличава.
12. Точки 6.3.5.2 и 6.3.5.3 се заличават.
§ 44. В приложение № 8 към глава тринадесета,
раздел I се правят следните изменения:
1. В т. 2.1:
а) в текста преди формулата след думите „Капиталовото изискване“ се добавя „за операционен риск“, а
думите „сума от“ се заменят със „средна стойност от
тригодишните суми на“;
б) във формулата думите „нетният годишен доход
по групи дейности“ се заменят с „брутен годишен
доход по групи дейности“.
2. Точка 2.2 се изменя така:
„2.2. Брутните годишни доходи по групи дейности
се умножават по съответните коефициенти от таблица № 1 и се сумират за всяка година. За всяка
година отрицателните стойности на капиталовите
изисквания (произтичащи от отрицателния брутен
доход) по която и да е група дейности могат да бъдат покрити с положителните стойности от капиталовите изисквания от друга група дейности.
Когато полученият общ резултат за дадена година е
отрицателна величина, той се заменя с нула. Когато
не са налични одитирани данни, могат да се използват
вътрешни експертни оценки.“
3. В т. 3.2.2, буква „б“ след първото изречение се
добавя: „При изключителни обстоятелства загубите
от събития, които засягат инвестиционния посредник,
могат да бъдат отнесени към допълнителна група
дейности, наречена „корпоративни позиции.“, а след
думите „Не подлежат на изискване за операционен
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риск“ се добавя „загуби“.
4. В т. 3.3.4 след думите „застрахователното покритие“ се добавя „и другите механизми за прехвърляне
на риск“.
5. В т. 5.3 думите „след изтичането на който“
се заменят със „след изтичане на периода, инвестиционният посредник“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 45. Разпоредбите на чл. 126а - 126ж се прилагат
по отношение на нови схеми за секюритизация,
емитирани на или след 1 януари 2011 г. Разпоредбите
на чл. 126а - 126ж се прилагат след 31 декември
2014 г. по отношение на съществуващите схеми
за секюритизация в случай на прибавяне на нови
базисни експозиции или тяхната замяна след тази
дата. В случай на системна ликвидна криза на пазара
комисията може да спре прилагането на изискванията,
посочени в чл. 126а и 126б.
§ 46. (1) Комисията оповестява следната
информация:
1. До 31 декември 2010 г. - общите критерии и
методологии, приети за преглед на спазването на чл.
126а - 126ж.
2. Обобщено описание на резултатите от надзорния преглед и описание на наложените мерки в случаи на неспазване на чл. 126а - 126ж, констатирани на
годишна основа, считано от 31 декември 2011 г.
(2) По отношение на изискването, установено в
този параграф, се прилага чл. 160.
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§ 47. Приложение № 4, т. 1.1.4 се прилага до
31.12.2015 г.
§ 48. Разпоредбите на чл. 143, ал. 3, изречение
второ се прилагат от 31.12.2012 г.
§ 49. Инвестиционните посредници, които не
спазват предвидените в чл. 7, ал. 7 и 8 ограничения,
са длъжни да разработят стратегии и процедури,
включващи необходимите мерки за привеждане
на дейността им в съответствие с изискванията на
посочените разпоредби, в срок до 31 декември 2010
г. Заместник-председателят извършва преглед на
стратегиите и процедурите по изречение първо по
реда на чл. 155.
§ 50. По отношение на инструментите, които се
считат за еквивалентни на позициите, посочени в чл.
6, ал. 2, т. 1 - 10, но не попадат в приложното поле на
чл. 6, ал. 2, т. 1 или не отговарят на посочените в чл.
6а, ал. 1, т. 1 - 3 критерии, се приема, че попадат в
приложното поле на чл. 6, ал. 1, т. 11 до 31 декември
2040 г. при спазване на следните ограничения:
1. До 20 на сто от общата сума по чл. 6, ал. 2, т. 1 11, минус сумата по чл. 6, ал. 3 - между 10 и 20 години
след 31 декември 2010 г.
2. До 10 на сто от общата сума по чл. 6, ал. 2, т. 1 11, минус сумата по чл. 6, ал. 3 - между 20 и 30 години
след 31 декември 2010 г.
§ 51. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал.
7 и 8 и чл. 10, ал. 3, изр. първо ЗПФИ и е приета с
Решение № 123-Н от 09.12.2010 г. на Комисията за
финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
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ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÊÎÌÈÑÈßÒÀ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÍÀÄÇÎÐ
Ï Ð Å Ç ДЕКЕМВРИ 2010 г.

І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през декември Комисията за финансов надзор:

№ на решението
и дата на заседанието

1. ИЗДАДЕ
одобрение на допълнение към проспекта на
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД

ПАВЛИКЕНИ

797-Е/09.12.2010

2. ПОТВЪРДИ
проспект за допускане до търговия на регулиран пазар
 на емисия акции на
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
СОФИЯ
816-ПД/15.12.2010
и вписа емисията и БФБ – София АД като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

 на емисия корпоративни облигации на

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
СОФИЯ
и вписа емисията и ББР АД като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
3. ОТНЕ
издадения лиценз на
МАКЛЕР - 2002 АД
за извършване на дейност като инвестиционен посредник

ПЛОВДИВ

4. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции, издадена от
ПИ АР СИ АДСИЦ
СОФИЯ

835-Е/22.12.2010

817-ИП/15.12.2010

836-Е/22.12.2010
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ІІ. 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. ОДОБРИ
избора на
ЛУИЗА КОЛОНИ
за член на СД на
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОФИЯ

771-ОЗ/01.12.2010

КИРИЛКА ИВАНОВА
за член на УС на
ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД

ПЛОВДИВ

823-ИП/16.12.2010

МИРОСЛАВ МАРИНОВ
за член на СД на
ИП ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД

СОФИЯ

825-ИП/17.12.2010

ПЕТЪР НИКОЛОВ
за член на ДС на
АВС ФИНАНС АД

СОФИЯ

829-ИП/20.12.2010

2. УСТАНОВИ
изискуемо публично държавно вземане спрямо
ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ДИАМАНТ АД
ДИНАМО СЛИВЕН АД
ЗММ - ЯКОРУДА АД
МАЛЪК ИСКЪР АД
МЕБЕЛСИСТЕМ АД
ЯВОР АД

СОФИЯ
РАЗГРАД
СЛИВЕН
ЯКОРУДА
С. ДЖУРКОВО
ПАЗАРДЖИК
ПЕТРИЧ

773-ПД/01.12.2010
778-ПД/03.12.2010
779-ПД/03.12.2010
780-ПД/03.12.2010
781-ПД/03.12.2010
782-ПД/03.12.2010
791-ПД/06.12.2010

3. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
 като публично дружество
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ АД

ВАРНА
СОФИЯ

775-ПД/02.12.2010
776-ПД/02.12.2010

СОФИЯ
СОФИЯ

824-Е/17.12.2010
847-ПД/23.12.2010

ПЛОВДИВ

777-ИП/02.12.2010

 като емитент
СПОРТ ДЕПО АД
СИБАНК АД

4. ОТКАЗА
да одобри
ИЛКО ГЕНЧЕВ
за член на УС на
ИП ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД

5. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промeни в правилата за оценка и управление на риска на
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ		
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ		
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН		
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 на програма с мерки за привеждане активите на
ДФ ЦКБ АКТИВ		

803-ДФ/13.12.2010
804-ДФ/13.12.2010

в съответствие със законовите изисквания

 за промяна в правилата на

ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН		
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД		
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД		
ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFS		
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ		
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ		
ДФ ЦКБ ЛИДЕР		
ДФ ЦКБ ГАРАНТ		
ДФ ЦКБ АКТИВ		

837-ДФ/23.12.2010
839-ДФ/23.12.2010
840-ДФ/23.12.2010
843-ДФ/23.12.2010
844-ДФ/23.12.2010
845-ДФ/23.12.2010
854-ДФ/29.12.2010
855-ДФ/29.12.2010
856-ДФ/29.12.2010

 на договор за преобразуване чрез вливане на
ВИНОПОЛИ ЕООД
в
ТОДОРОВ АД

СОФИЯ

846-ПД/23.12.2010

 за промени в правилата, правилата за управление на риска и правилата за оценка на портфейла и
за определяне нетната стойност на активите на
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД		
848-ДФ/29.12.2010
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО		
849-ДФ/29.12.2010
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР		
850-ДФ/29.12.2010
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ОБЛИГАЦИИ		
851-ДФ/29.12.2010
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД АКЦИИ		
852-ДФ/29.12.2010
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) БАЛАНСИРАН ФОНД
853-ДФ/29.12.2010
акт за административно нарушение на

наказателно постановление на

Р-06-1259/01.12.2010
Р-06-1262/03.12.2010
Р-06-1263/06.12.2010
Р-06-1265/07.12.2010
Р-06-1270/11.12.2010
Р-06-1274/13.12.2010
Р-06-1275/13.12.2010
Р-06-1276/14.12.2010
Р-06-1278/15.12.2010
Р-06-1279/15.12.2010
Р-06-1353/28.12.2010
Р-06-1354/21.12.2010
Р-06-1355/21.12.2010
Р-06-1358/23.12.2010
НП Р-10-479/02.12.2010
НП Р-10-480/02.12.2010
НП Р-10-481/02.12.2010
НП Р-10-482/02.12.2010
НП Р-10-483/02.12.2010
НП Р-10-484/02.12.2010
НП Р-10-511/08.12.2010
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НП Р-10-512/08.12.2010
НП Р-10-519/09.12.2010
НП Р-10-524/10.12.2010
НП Р-10-532/14.12.2010
НП Р-10-544/17.12.2010
НП Р-10-559/22.12.2010
НП Р-10-560/23.12.2010
НП Р-10-561/23.12.2010
НП Р-10-562/23.12.2010
НП Р-10-563/23.12.2010
НП Р-10-564/23.12.2010
НП Р-10-565/23.12.2010
6. ВКЛЮЧИ
в списъка на дипломираните експерт-счетоводители
ТРИФОН РАХНЕВ
7. ПРИЛОЖИ ПАМ,
като задължи
МДКЦ БИОЧЕК АД
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
РОДОПСКА СЛАВА АД
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ
СМП - БУХОВО АД
да свикат редовно годишно ОСА за 2009 г.

805-РО/14.12.2010

СОФИЯ
ВАРНА
С. БЕНКОВСКИ
СОФИЯ
СОФИЯ
БУХОВО

786-ПД/03.12.2010
787-ПД/03.12.2010
826-ПД/17.12.2010
827-ПД/17.12.2010
801-ПД/13.12.2010
842-ПД/23.12.2010

АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
МДКЦ БИОЧЕК АД
СОФИЯ
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
СОФИЯ
БЕСТТЕХНИКА - ТМ - РАДОМИР АД
РАДОМИР
да представят финансов отчет за дейността за ІІІ тримесечие на 2010 г.

800-Е/11.12.2010
820-ПД/16.12.2010
821-ДСИЦ/16.12.2010
822-ПД/16.12.2010

ЛЮК АДСИЦ
СОФИЯ
да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред на извънредното ОСА

841-ДСИЦ/23.12.2010

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ОДОБРИ
избора на
БОРИС ЧУХРАН
за член на СД и главен изпълнителен директор на
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОФИЯ

783-ОЗ/03.12.2010

БЕДРЖИХ ХЕЙЛ
за член на НС на
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

788-ОЗ/06.12.2010
789-ЖЗ/06.12.2010
790-ЗХ/06.12.2010
802-ЗОД/13.12.2010

ПЕТЯ БАРАКОВА-СЛАВОВА
за член и председател на НС на
ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД

СОФИЯ

793-ЗОД/08.12.2010
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ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
чрез физическото лице представител Петя Баракова-Славова за член на НС на
ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
СОФИЯ

794-ЗОД/08.12.2010

ФЕСТА ХОТЕЛИ АД
чрез физическото лице представител Анка Арнаутска за член на НС на
ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
СОФИЯ

795-ЗОД/08.12.2010

ЛУИЗА КОЛОНИ
за член на НС на
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

806-ОЗ/14.12.2010
807-ЖЗ/14.12.2010
808-ЗХ/14.12.2010
830-ЗОД/20.12.2010

СОФИЯ
СОФИЯ

809-ОЗ/14.12.2010
810-ЖЗ/14.12.2010

СОФИЯ

831-ЗОД/20.12.2010

ГЕОРГИ КРУМОВ
за член на НС на
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД

СОФИЯ

832-ЖЗ/20.12.2010

ЕХУД ФРИШМАН
за член и председател на СД на
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД

СОФИЯ

833-ЗОД/21.12.2010

ЙОРДАН ЙОСИФОВ
за член на УС и изпълнителен директор на
ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД

СОФИЯ

834-ЗХ/21.12.2010

ВЕРНЕР МЬОРТЕЛ
за независим член на НС на
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
за член на НС на
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД

промяна на метода,
който се прилага при изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка
„Пожар и други щети на имуществото“ и застраховка „Помощ при пътуване“ на
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
СОФИЯ
796-ОЗ/09.12.2010
пряко придобиване
на акционерно участие в размер на 100% от капитала на
ЗД КД ЖИВОТ
от
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД

СОФИЯ

811-ЖЗ/14.12.2010

2. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
КОЛХИДА ЗБ ООД
СОФИЯ
СОНЕРС ГРУП ЕООД
БУРГАС
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД
ПЛОВДИВ

792-ЗБ/07.12.2010
812-ЗБ/14.12.2010
828-ЗБ/17.11.2010

3. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
КАПМАН БРОКЕР ООД
СОФИЯ

818-ЗБ/16.12.2010
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4. ИЗДАДЕ
акт за установяване на административно нарушение на
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Р-06-1260/01.12.2010
Р-06-1261/02.12.2010
Р-06-1272/13.12.2010
Р-06-1277/15.12.2010
Р-06-1281/15.12.2010
Р-06-1283/15.12.2010
Р-06-1298/16.12.2010
Р-06-1299/17.12.2010
Р-06-1300/17.12.2010
Р-06-1301/17.12.2010
Р-06-1303/20.12.2010
Р-06-1304/20.12.2010
Р-06-1305/20.12.2010
Р-06-1306/20.12.2010
Р-06-1311/20.12.2010
Р-06-1314/20.12.2010
Р-06-1303/20.12.2010
Р-06-1304/20.12.2010
Р-06-1305/20.12.2010
Р-06-1306/20.12.2010
Р-06-1307/20.12.2010
Р-06-1308/20.12.2010
Р-06-1309/20.12.2010
Р-06-1310/20.12.2010
Р-06-1311/20.12.2010
Р-06-1312/20.12.2010
Р-06-1313/20.12.2010
Р-06-1314/20.12.2010
Р-06-1316/20.12.2010
Р-06-1318/20.12.2010
Р-06-1319/20.12.2010
Р-06-1320/20.12.2010
Р-06-1317/20.12.2010
Р-06-1315/20.12.2010
Р-06-1321/20.12.2010
Р-06-1322/20.12.2010
Р-06-1323/20.12.2010
Р-06-1324/20.12.2010
Р-06-1326/20.12.2010
Р-06-1327/20.12.2010
Р-06-1328/20.12.2010
Р-06-1329/20.12.2010
Р-06-1330/20.12.2010
Р-06-1331/20.12.2010
Р-06-1332/20.12.2010
Р-06-1333/20.12.2010
Р-06-1334/20.12.2010
Р-06-1335/20.12.2010
Р-06-1336/20.12.2010
Р-06-1337/20.12.2010
Р-06-1338/20.12.2010
Р-06-1339/20.12.2010
Р-06-1340/20.12.2010
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Р-06-1341/20.12.2010
Р-06-1342/20.12.2010
Р-06-1343/20.12.2010
Р-06-1344/20.12.2010
Р-06-1345/20.12.2010
Р-06-1346/20.12.2010
Р-06-1347/20.12.2010
Р-06-1348/20.12.2010
Р-06-1349/20.12.2010
Р-06-1350/20.12.2010
Р-06-1351/20.12.2010
наказателно постановление на
БУЛ ИНС АД
БУЛ ИНС АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
БУЛ ИНС АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗД ЕВРОИНС АД
БУЛ ИНС АД
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗАД ВИКТОРИЯ
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗК УНИКА АД
ЗК УНИКА АД
ЗК УНИКА АД
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ХДИ-ЗАСТРАХОВАНЕ ЗАД

НП Р-10-485/02.12.2010
НП Р-10-486/02.12.2010
НП Р-10-487/02.12.2010
НП Р-10-488/02.12.2010
НП Р-10-489/02.12.2010
НП Р-10-490/03.12.2010
НП Р-10-491/03.12.2010
НП Р-10-493/03.12.2010
НП Р-10-494/03.12.2010
НП Р-10-495/03.12.2010
НП Р-10-496/03.12.2010
НП Р-10-497/03.12.2010
НП Р-10-498/03.12.2010
НП Р-10-499/03.12.2010
НП Р-10-500/06.12.2010
НП Р-10-501/06.12.2010
НП Р-10-502/06.12.2010
НП Р-10-503/06.12.2010
НП Р-10-504/06.12.2010
НП Р-10-505/06.12.2010
НП Р-10-506/06.12.2010
НП Р-10-507/06.12.2010
НП Р-10-508/06.12.2010
НП Р-10-509/06.12.2010
НП Р-10-510/06.12.2010
НП Р-10-513/08.12.2010
НП Р-10-514/08.12.2010
НП Р-10-515/08.12.2010
НП Р-10-516/08.12.2010
НП Р-10-517/08.12.2010
НП Р-10-518/08.12.2010
НП Р-10-520/09.12.2010
НП Р-10-521/09.12.2010
НП Р-10-522/09.12.2010
НП Р-10-523/09.12.2010
НП Р-10-525/11.12.2010
НП Р-10-526/11.12.2010
НП Р-10-528/11.12.2010
НП Р-10-529/11.12.2010
НП Р-10-530/11.12.2010
НП Р-10-531/11.12.2010
НП Р-10-533/14.12.2010
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СИВЗК
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗАД ВИКТОРИЯ
СИВЗК
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗАД ВИКТОРИЯ
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗД ЕВРОИНС АД
ЗД ЕВРОИНС АД
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НП Р-10-536/15.12.2010
НП Р-10-537/15.12.2010
НП Р-10-538/15.12.2010
НП Р-10-539/15.12.2010
НП Р-10-540/15.12.2010
НП Р-10-541/15.12.2010
НП Р-10-542/15.12.2010
НП Р-10-545/21.12.2010
НП Р-10-546/21.12.2010
НП Р-10-547/21.12.2010
НП Р-10-549/21.12.2010
НП Р-10-550/21.12.2010
НП Р-10-551/21.12.2010
НП Р-10-552/21.12.2010
НП Р-10-553/21.12.2010
НП Р-10-554/21.12.2010
НП Р-10-555/21.12.2010
НП Р-10-558/22.12.2010

5. ОТКРИ
производство за прилагане на ПАМ спрямо
УНИКА АД
УНИКА АД
БУЛ ИНС АД
6. ПРИЛОЖИ ПАМ,
като задължи
ЗД БУЛ ИНС АД
СОФИЯ
да се произнесе по заведена щета
да представи в КФН документи
да представи коригиран финансов отчет към 30.09.2010 г.

24.12.2010
27.12.2010
29.12.2010

774-ОЗ/02.12.2010
784-ОЗ/03.12.2010
815-ОЗ/15.12.2010

7. През декември 2010 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 67 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. УТВЪРДИ
технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване
на пенсионните резерви към 31.12.2010 г. от ПОД
819-ПОД/16.12.2010
2. ИЗДАДЕ
акт за установяване на административно нарушение на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Р-06-1268/14.12.2010
ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Р-06-1269/14.12.2010
САВА СТОЙНОВ
Р-06-1266/20.12.2010
САВА СТОЙНОВ
Р-06-1267/20.12.2010
наказателно постановление на
МИЛЕН МАРКОВ
ИВАНКА ДАНЕВА

НП Р-10-534/15.12.2010
НП Р-10-535/15.12.2010

3. През декември 2010 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 9 жалби от осигурени
лица и 3 сигнала от пенсионноосигурителни дружества.
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ІІІ. 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:
РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД

РГ-03-0226
РГ-03-0193
РГ-03-0212
РГ-03-0133
РГ-03-0227
РГ-03-0146
РГ-03-0030
РГ-03-0221
РГ-03-0166
РГ-03-0127
РГ-03-0086
РГ-03-0234
РГ-03-0083
РГ-03-0081
РГ-03-0079
РГ-03-0089
РГ-03-0157
РГ-03-0115
РГ-03-0203
РГ-03-0103
РГ-03-0084
РГ-03-0008
РГ-03-0092

РГ-05-1109
РГ-05-0380
РГ-05-1043
РГ-05-1462
РГ-05-1463
РГ-05-1461
РГ-05-1231
РГ-05-1503
РГ-05-1254
РГ-05-1253
РГ-05-1202
РГ-05-1384
РГ-05-1233
РГ-05-0513

Основание за вписване:
чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 15, ал. 1, т. 12

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

АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
БАНКА ДСК ЕАД
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
БНБ ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ
ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
ДЕЛТАСТОК АД
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
ЕФГ СЕКЮРИТИС БЪЛГАРИЯЕАД
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ИНВЕСТБАНК АД
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
КОАКТОРИИ ФИНАНС АД
МКБ ЮНИОНБАНК АД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
РАЙФАЙЗЕНБАН (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
СТАТУС ИНВЕСТ АД
ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
ТОКУДА БАНК АД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ФК ЕВЪР АД
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

чл. 14, ал. 1, т. 19; чл. 16, ал. 1, т. 14, буква„в“
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
чл. 16, ал. 2, т. 2
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 1, т. 16
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 5, 10, 11, 16, 17 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 8
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 9
чл. 14, ал. 1, т. 16, 18 и 19
чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7

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

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
ДФ АСТРА БАЛАНС
ДФ АСТРА КЕШ
ДФ АСТРА ПЛЮС
ДФ КАПМАН МАКС
ДФ КАПМАН ФИКС
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
ЕКОТАБ АД

чл. 17, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13; чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 17, ал. 1, т. 5
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. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 17, ал. 4, т. 2
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РГ-05-1189
РГ-05-1161
РГ-05-1176
РГ-05-1286
РГ-05-1508
РГ-05-0317
РГ-05-0805
РГ-05-0083
РГ-05-0334
РГ-05-1174
РГ-05-0017

ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
ИД КД ПЕЛИКАН АД
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД
ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ
МЕТАЛИК АД
ПОЛИГРАФИЯ АД
СИЛА ХОЛДИНГ АД
ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД
ХИПОКРЕДИТ АД
ХОЛДИНГ ВАРНА АД

чл. 22, ал. 1, т. 9 и 10
чл. 22, ал. 3, т. 1
чл. 22, ал. 3, т. 1
чл. 19, ал. 1, т. 4
чл. 18, т. 12 и 14
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 17, ал. 4, т. 17
чл. 18, т. 12 и 14
чл. 17, ал. 4, т. 6
чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5
чл. 17, ал. 1, т. 2

г) 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. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3

РГ-08-0038
РГ-08-0001
РГ-08-0015
РГ-08-0029
РГ-08-0002
РГ-08-0006
РГ-08-0003
РГ-08-0014

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

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

чл. 23, ал. 4, т. 6
чл. 23, ал. 1, т. 5 и 8
чл. 14, ал. 1, т. 14, 18 и 19
чл. 14, ал. 1, т. 10
чл. 23, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 14, 16, и 21
чл. 18, т. 12 и 14; чл. 23, ал. 1, т. 5

е) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК
за представени финансови отчети за дейността
Месечни счетоводни баланси ноември 2010 г.
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY FUND
РГ-05-1455 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
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-05-1491 ДФ АЛФА ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС
РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ
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РГ-05-1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
РГ-05-1395 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
РГ-05-1394 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
РГ-05-1438 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
РГ-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА
РГ-05-1497 ДФ ЕКСПАТ БОНДС
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС
РГ-05-1443 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
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РГ-05-1227
РГ-05-1213
РГ-05-1522
РГ-05-1403
РГ-05-1486
РГ-05-1355
РГ-05-1446
РГ-05-1362
РГ-05-1502
РГ-05-1361
РГ-05-1231
РГ-05-1503
РГ-05-1254
РГ-05-1253
РГ-05-1427
РГ-05-1426
РГ-05-1447
РГ-05-1504
РГ-05-1226
РГ-05-1225
РГ-05-1505
РГ-05-1476
РГ-05-1475
РГ-05-1407
РГ-05-1382
РГ-05-1381
РГ-05-1380
РГ-05-1509
РГ-05-1396
РГ-05-1249
РГ-05-1494
РГ-05-1248
РГ-05-1247

ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН $ ФОНД
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
ВИСОКОДОХОДЕН
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
ДФ КАПМАН МАКС
ДФ КАПМАН ФИКС
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО
ОБЛИГАЦИИ
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ДФ ОББ ПРЕМИУМ ЕВРО АКЦИИ
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА БАЛАНСИРАН
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА ПЕРЕСПЕКТИВА
ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ
ДФ ПИБ АВАНГАРД
ДФ ПИБ ГАРАНТ
ДФ ПИБ КЛАСИК
ДФ ПФБК ВОСТОК
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
ФОНД АКЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
ФОНД ОБЛИГАЦИИ
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РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
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 ФОНД
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
РГ-05-1510 ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFs
РГ-05-1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1308 ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ
РГ-05-1309 ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ
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-05-1472 ДФ УЛТИМА BG 30
РГ-05-1473 ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ
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-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
РГ-05-1161 ИД КАПМАН КАПИТАЛ
РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД
РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
РГ-05-1179 ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
РГ-05-1401 ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
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ІV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията по 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
РГ-05-1193
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1200
РГ-05-0033
РГ-05-0033
РГ-05-1415
РГ-05-0180

А. В. БИЛДИНГС АД
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
АРОМА АД
АРОМА АД
АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
БРОМАК ЕООД
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
VP TRADE OPPORTUNITIES S.A., PANAMA
ДИМИТЪР ЛУКАНОВ
ЛУКАН ЛУКАНОВ
YORK EUROPEAN OPPORTUNITIES
MASTER FUND
РГ-05-0180 БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
РГ-05-1448 ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ
ЕКСПАТ ГРУП ЕООД
РГ-05-1448 ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ
ОКСИГЕН ЕООД
РГ-05-0061 ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-0278 ЛАВЕНА АД
БАЛТИМОР ЕООД
РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ
РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД
КОСТАДИНКА МЕХМЕД
РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД
МИНЕКСИМ ЕООД
РГ-05-0805 ПОЛИГРАФИЯ АД
ВАСИЛ БУЧКОВ
РГ-05-0805 ПОЛИГРАФИЯ АД
БОР ИН АД
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
ДЕЛТА ФУД ООД
РГ-05-0870 СВ. СВ. КОНСТАНТИН
И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
РЕНТАПАРК ЕООД
РГ-05-1467 СЕПТОНА - БЪЛГАРИЯ АД
SEPTONA A. E.
РГ-05-0002 СИБАНК АД
ЦВЕТЕЛИНА КАРАГЬОЗОВА
РГ-05-0002 СИБАНК АД
KBC BANK NV, BELGIUM
РГ-05-1267 СИИ ИМОТИ АДСИЦ
НАЙД СИТИ КОРП ЕООД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГАД
ПАВЛЕКС-97 ЕООД
РГ-05-1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ТЕЛСО АД
РГ-05-1410 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
ТЕЛСО АД
РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ
ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ДОБРОМИР АНДОНОВ
РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ
ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕФ ЕКС СТУДИО ООД
РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ
ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ИВАЙЛО КОЕВСКИ
РГ-05-1367 УЛПИНА АДСИЦ
ФАКТОР И. Н. АД
РГ-05-1367 УЛПИНА АДСИЦ
ФАЕНА ЕООД
РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ
ЦВЯТКО ПЕТРОВ
РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ
МАРИН КОЛЕВ
РГ-05-1369 ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ ЕНЕРГОМОНТАЖ АЕК АД
РГ-05-0667 ФОРМОПЛАСТ АД
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-0874 ХИММАШ АД
НТ НЕРОТЕК ЕООД
РГ-05-0874 ХИММАШ АД
SEYTEX INVESTMENTS L.L.C.
РГ-05-0874 ХИММАШ АД
ЙОРДАН ХРИСТОВ
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Г ОДИ Ш НО СЪДЪРЖАНИЕ
Бюлетин №

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор
НАРЕДБА № 42
от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка,
управление и контрол на риска, в т. ч. за издаване на полици по задължителните застраховки
по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността
на инвестиционните дружества и договорните фондове
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството,
формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията
на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за изискванията към организацията
и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени
в застрахователна група
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност
и ликвидността на инвестиционните посредници
ПОЛИТИКА
на Комисията за финансов надзор по прилагането на § 27, § 28 и § 29 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията
за финансов надзор

6-7

11
3

6-7

1
12

9

ПРАКТИКА
oтносно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно
управление	2
ПРАКТИКА
относно прилагането на чл. 149, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
(Наредба № 13	2
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
за придобиване на право за извършване на дейност като брокер,съответно като инвестиционен
консултант,на 28 август и 4 септември 2010 г. 	4
РЕШЕНИЕ
на Народното събрание за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

6-7

РЕШЕНИЕ
на Народното събрание за избиране на членове на Комисията за финансов надзор

6-7

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ
за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер 	4
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ
за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант 	4
УКАЗАНИЯ
относно тълкуването и прилагането на чл. 340, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване

3

УКАЗАНИЯ
по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 ЗППЦК във връзка с чл. 133 ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8
за Централния депозитар на ценни книжа относно правото на довереника на облигационерите на
директен достъп до книгата на облигационерите чрез заявяване на такава при „Централен депозитар“ АД

3
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