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Е В Р О П Е Й С К И С Т Р У К Т У РИ

Програма
на Европейския орган
за ценни книжа и пазари
Приоритети и дейности в
Работната програма
на ЕОЦКП за 2012 г.
Д-р Калоян Симеонов,

директор на дирекция „Международно
сътрудничество и управление на проекти“
в Комисията за финансов надзор

На 1 януари 2011 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (������
�������
ЕОЦКП�) 1 бе
установен като независим орган на ЕС, за да допринесе за стабилността на финансовата система на Съюза. Тази основна цел на ЕОЦКП ще се постигне чрез осигуряването на интегритет,
прозрачност, ефикасност и надлежно функциониране на пазарите на ценни книжа, както и
чрез засилване на защитата на инвеститорите. ЕОЦКП насърчава сближаването на надзорните
практики и работи в тясно сътрудничество с другите европейски надзорни органи.
Докато 2011 г. за ЕОЦКП бе годината на установяване, на предприемане на мерки за
започване на неговото функциониране и поемане на съответните отговорности, то 2012-а
се очертава като годината, в която той следва по-пълно да реализира своите цели. ЕОЦКП
публикува своята Работна програма за 2012 г. в началото на месец януари на настоящата
година. В изложението по-долу се посочват основните моменти от тази програма, като се
фокусира върху най-важните приоритети и дейности, които са планирани в����
нея2.
���
Комисията за финансов надзор (КФН) участва активно в работата на Европейския орган за
ценни книжа и пазари. Тя е представена на ниво Съвет на надзорниците, където се вземат найважните решения, приемат се съответните технически стандарти и препоръки и се обсъждат
други въпроси в областта на ценните книжа и пазарите. Съгласно правилата на Регламента
членът на КФН с право на глас действа независимо и обективно в интерес на ЕС.
European Securities and Markets Authority (ESMA). ЕОЦКП е установен с приемането и влизането в сила на
Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на
Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО
и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията.
2
Работната програма на Европейския орган за ценни книжа и пазари за 2012 г. е публикувана на следния адрес:
http://www.esma.europa.eu/page/budget-and-work-programme.
1
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Съветът на надзорниците на ЕОЦКП е създал също вътрешни комитети и групи във
връзка с подготовката и изпълнението на конкретни задачи. Служителите на КФН участват
активно в дейността и на тези комитети и работни групи.

Приоритети на ЕОЦКП през 2012 г.
Комисията за финансов надзор е органът в България, който има за задача да прилага
надзорните практики, които се утвърждават от ЕОЦКП, а така също и да си сътрудничи
с надзорните органи на другите държави��������������������������������������
�������������������������������������
-������������������������������������
�����������������������������������
членки на ЕС. КФН е институцията в
страната, която на място следва да прилага приоритетите на ЕОЦКП, да информира за
тях пазарните участници и обществото като цяло.
Основните приоритети за Европейския орган за ценни книжа и пазари през 2012 г. и
тяхното отражение върху България са:
● Извършване на преглед на съществуващото законодателство и въвеждането на
новите правила в областта на ценните книжа
През 2012 г. се очаква да бъдат приложени или да започне подготовката по въвеждането
на нови европейски регламенти и директиви, в т.ч. регламента за късите продажби, регламента
относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции,
както и подготовката за въвеждането на директивата за лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове3. Европейският орган за ценни книжа и пазари ще допринесе за този
процес чрез предоставянето на свои становища и чрез издаването на задължителни технически
стандарти. Той ще изпрати становищата си включително и на Европейския парламент и Съвета
на ЕС в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС.
Значение за България
Този приоритет има ключово значение за България, тъй като страната следва да
въвежда и да прилага новите европейски правила. Този процес е важно предизвикателство
както за надзорния орган в лицето на КФН, така и за всички участници на пазара.
● Упражняване на надзорните правомощия на ЕОЦКП
След като ЕОЦКП регистрира през 2011 г. няколко агенции за кредитен рейтинг, през 2012 г.
се очаква фокусът да бъде съсредоточен върху прилагането на мерки за техния ефективен надзор.
Значение за България
Планира се в бъдеще ролята на надзорните правомощия на ЕОЦКП да нарасне. Във
връзка с това е важно да се направи анализ на прилагането на тези правомощия и тяхното
отражение върху интересите на националния пазар.
● Координация, мониторинг и предоставяне на анализи на финансовите пазари
В рамките на този приоритет се очаква ЕОЦКП да продължи своите усилия за развитието
и координацията на мерките между националните компетентни органи в областта на ценните
книжа, както и координацията с другите европейски надзорни органи, в т.ч. Европейския
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския банков орган и
Европейския съвет за системен риск.
Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010. Срокът за въвеждане на директивата е 22 юли 2013 г., но подготовката
за нейното въвеждане в България и в другите държави - членки на ЕС, ще започне през настоящата година.
3
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Значение за България
Ролята на Комисията за финансов надзор като национален надзорен орган в областта
на ценните книжа е от важно значение за осъществяването на този приоритет. КФН има
отношение както в процеса на обсъждане на съответните координирани мерки и действия,
които се подготвят в рамките на ЕОЦКП, така и в етапа на тяхното приемане, оповестяване
и прилагане.
● Глобален аспект на ценните книжа
ЕОЦКП планира да повиши ролята си на глобалните пазари чрез предоставянето на становища, чрез активни взаимоотношения с надзорните органи на трети страни, както и чрез засилване на участието си в международни организации в областта на ценните книжа и пазари.
Значение за България
Страната ни следва да фокусира своя капацитет в засилването на ролята и влиянието
на ЕОЦКП на регионалния пазар и най-вече на пазарите на държавите от Западните Балкани.
Пример за възможностите на КФН в тази насока е успешното прилагане на различни
проекти, които са насочени към засилването на административния капацитет в държавите
от региона. Друг пример за ролята на КФН в тази сфера е успешното организиране в края
на миналата година на международна конференция на тема „Перспективи за развитие на
небанковия финансов сектор“. Целта на конференцията, в която участваха и представители на надзорните органи от региона, бе да представи новата европейска политика във
финансовата сфера и да се предизвика дискусия за състоянието на финансовия пазар и
начините за бъдещото му развитие4.

Основни дейности на ЕОЦКП през 2012 г.
Европейският орган за ценна книжа и пазари планира да концентрира своите усилия през
настоящата 2012 г. върху следните основни дейности:
● Единен правилник
● Принос за финансовата стабилност
● Защита на потребителите на финансови услуги
● Надзор
● Конвергенция
● Оперативно установяване
Под термина Единен правилник (�������
Single ���������
Rulebook�) се разбира приемането от страна на
ЕОЦКП на технически стандарти, препоръки и насоки. След финализирането на първите
технически стандарти в областта на агенциите за кредитен рейтинг, през 2012 г. се планира ЕОЦКП да разработи общо около 40 задължителни технически стандарта, включително в
областта на късите продажби, алтернативните инвестиционни фондове, емитентите и много
други. За разлика от препоръките и насоките техническите стандарти са с правнообвързващ
характер, като в някои от случаите се очаква те да бъдат приемани и под формата на
имплементиращи регламенти на Европейската комисия. Препоръките и насоките, които ще
се издават от ЕОЦКП, също ще бъдат част от т. нар. Единен правилник. Въпреки че те нямат
задължителен и правнообвързващ характер, от държавите членки ще се очаква да ги прилагат
или съответно да излагат ясни аргументи и мотиви за тяхното непълно и частично прилагане.
За повече информация по отношение на международната конференция и темите, които са дискутирани
на нея, виж: http://www.fsc.bg/Premierat-na-Balgariya-Boyko-Borisov-otkri-konferenciyata-na-Komisiyata-za-finansovnadzor-news-3182-bg.
4
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Освен с работата си по технически стандарти, препоръки и насоки, Европейският орган
за ценни книжа и пазари ще допринесе за приемането на европейска регулаторна рамка и чрез
предоставянето на становища до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на
ЕС. През 2012 г. се очаква ЕОЦКП да издаде становища при обсъждането на регламенти и
директиви в такива области като преразглеждането на директивата за пазарите на финансови
инструменти, актовете относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на
пазара, директивата в областта на колективните инвестиционни схеми и други.
Работата по приемането на техническите стандарти, препоръките, насоките и становищата от страна на ЕОЦКП е от приоритетно значение за КФН, тъй като те определят или
допълват нормативната рамка, която се прилага в областта на ценните книжа в България.
Друга основна дейност на Европейския орган за ценни книжа и пазари е по отношение на нейния принос за финансовата стабилност. С тази цел ЕОЦКП ще продължи да
изработва анализи и да моделира оценки на потенциалното развитие на пазарите. Във връзка
с това Европейският орган за ценни книжа и пазари ще информира регулярно или на ад-хок
принцип европейските институции, в т.ч. Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския
парламент, а така също и другите европейски надзорни органи, включително и Европейския
съвет за системен риск. ЕОЦКП планира да издава годишно най-малкото два доклада относно
тенденциите, потенциалните рискове и уязвимостта на пазарите на ценни книжа. През 2012 г.
ЕОЦКП предвижда да проведе и стрес тестове. Европейският орган за ценни книжа и пазари
ще насочи своите ресурси освен за планирани мерки в областта на финансовата стабилност, а
при необходимост и за евентуални кризисни дейности.
Участието на България в тази сфера на ЕОЦКП се осъществява както чрез предоставяне
на данни и становища в рамките на съгласуването на съответните доклади, така и чрез
оповестяването на документите в случаите, когато те са публични, и чрез прилагането на
съответните мерки за запазване на финансовата стабилност.
Пример за предприемането на мерки от страна на Комисията за финансов надзор бе
оповестяването на Публичното изявление на ЕОЦКП относно отчитането на експозициите
към държавен дълг при прилагането на Международните стандарти за финансова отчетност
(МСФО)5. Целта на това изявление бе да се подчертае необходимостта от правилното
прилагане на МСФО, с което да се осигури адекватно оповестяване и по-голяма прозрачност на
финансовата информация в отчетите на дружествата, прилагащи тези стандарти. Първата част
на изявлението разглежда счетоводни въпроси, свързани с държавния дълг във финансовите
отчети съгласно МСФО, които следва да бъдат изготвени към 31 декември 2011 г. Втората част
съдържа становище относно счетоводното отчитане на експозициите към гръцкия държавен
дълг във финансовите отчети към първото шестмесечие на 2011 г., изготвени съгласно МСФО.
Освен чрез публикуването на изявлението на своята интернет страница, КФН предприе и
допълнителни мерки за информиране на поднадзорните си лица и одиторските компании.
Регламентът, създаващ Европейския орган за ценни книжа и пазари, определя и неговата
водеща роля за защитата на потребителите на финансови услуги. През 2012 г. ЕОЦКП
планира да предприеме следните стъпки, за да се подобри защитата на потребителите на
финансови услуги:
Текстът на изявлението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор: http://www.
fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_-Public-Statement-Sovereign-Debt-in-IFRS-Financial-Statements.pdf.
5



Бюлетин 1/2012 						

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

● Събиране, анализиране и докладване на тенденциите в областта на защитата на
потребителите;
● Преглед и координиране на дейностите на националните компетентни органи в сферата
на финансовата грамотност и обучителните инициативи;
● Развиване на стандарти за обучение по отношение на индустрията;
● Мерки за засилването на правилата за разкриване на информация за потребителите.
В допълнение на правомощията си да издава препоръки и насоки, Европейският орган
за ценни книжа и пазари ще публикува при необходимост предупреждения, а в крайни случаи
ще забранява временно използването на някои финансови продукти. Друга мярка ще бъде
разработването например на общи методологии за оценка на ефекта на финансовите продукти.
ЕОЦКП ще има важно значение в процеса на преразглеждането на директивата за прозрачност,
която определя правилата за такива въпроси като докладването на финансова информация до
инвеститорите.
Комисията за финансов надзор провежда активна политика относно информираността и
защитата на потребителите. Ключова мярка ще бъде приемането и прилагането на Програма
на Комисията за финансов надзор за защита на потребителите на небанкови финансови услуги
и за повишаване на финансовата грамотност. През пролетта на тази година се предвижда
провеждането на „Ден на потребителя“. Комисията организира и множество регулярни обучения
за инвестиционната общност и за други заинтересувани лица като журналисти, съдии, студенти
и полицаи. Така например, на 1 декември 2011 г. се проведе семинар за журналисти, организиран
от Комисията за финансов надзор. Ръководството на Комисията обсъди с представителите на
средствата за масово осведомяване актуални теми, свързани с развитието на застрахователния,
осигурителния и капиталовия пазар, както и новите европейски регулации на финансовите
пазари и новите европейски надзорни органи. Друга инициатива бе провеждането на деветото
поредно издание на образователната програма на КФН „Небанков финансов сектор в България“.
Тази образователната инициатива бе организирана в партньорство с Министерството на
образованието, младежта и науката и Фондация „Атанас Буров“, като през������������������
2011�������������
г. тя събра
30 участници от професионалните гимназии с финансов профил от цялата страна. В края
на 2010 г. Комисията бе инициатор на конференция на тема „Сигурност и превенции срещу
застрахователните измами“, организирана съвместно с Министерството на вътрешните работи
и Асоциацията на българските застрахователи. Образователните инициативи на Комисията
се провеждат с цел да се повиши финансова грамотност и да се задълбочи интересът към
финансовите пазари и услуги.
Дейността на Европейския орган за ценни книжа и пазари в областта на надзора към
момента е концентрирана основно върху агенциите за кредитен рейтинг. През 2011 г. посредством регламент бяха предоставени изключителни правомощия на ЕОЦКП да регистрира и да
упражнява надзор върху агенциите за кредитен рейтинг на територията на Европейския съюз.
След регистрацията на съществуващите агенции за кредитен рейтинг през предходната година, през 2012 г. се очаква да се засилят проверките на ЕОЦКП по отношение на тези агенции.
Друга мярка на ЕОЦКП ще бъде сключването на меморандуми за разбирателство с трети страни
във връзка с контрола на агенциите за кредитен рейтинг.
Възможно е също така през настоящата година надзорните функции на Европейския
орган за ценни книжа и пазари да се увеличат, като му се предоставят правомощия и в някои
други ограничени на този етап сфери.
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Европейският орган за ценни книжа и пазари ще засили своите мерки и по отношение на
постигането на конвергенция на финансовите пазари. Една от основните цели за създаването
на ЕОЦКП бе да се предприемат действия за избягване на регулаторния арбитраж, който се
появява в резултат на различни надзорни практики. Подобен арбитраж е възможно да подкопае
не само интегритета, ефективността и нормалното функциониране на финансовите пазари,
но и в крайна сметка да застраши финансовата стабилност. За да се насърчи балансираното
прилагане на надзорни практики, ЕОЦКП провежда партньорски проверки в държавите
членки. Една от целите на тези проверки е да се идентифицират сферите, в които националните
компетентни органи могат да се учат взаимно при прилагането на добри надзорни практики в
съответните области.
Комисията за финансов надзор е компетентният орган в България в случаите на организиране на партньорски проверки от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари.
През 2012 г. се очаква да продължат мерките по отношение на оперативното установяване на Европейския орган за ценни книжа и пазари. След като през 2011 г. бяха предприети
съществени мерки в областта на персонала и финансовите процедури, през настоящата година
усилията ще се фокусират в сферата на одита, счетоводството, защитата на личните данни и
етиката.

Изводи
Финансовите пазари в Европейския съюз са изправени пред редица предизвикателства.
Във връзка с това през 2011 г. беше променена европейската надзорна архитектура, като бяха
създадени няколко нови надзорни органа. Един от тях е Европейският орган за ценни книжа и
пазари. Той има за цел да усъвършенства надзорната рамка и правилата, които се прилагат по
отношение на ценните книжа и пазарите, да подобри защитата на потребителите и да увеличи
конвергенцията между тези пазари. Основните действия на ЕОЦКП през 2012 г. ще бъдат в
същата насока.
Комисията за финансов надзор е компетентният надзорен орган в България, който е
отговорен за съгласуването на политиките, стандартите и препоръките на Европейския орган
за ценни книжа и пазари. Тя предприема адекватни мерки по оповестяването на правилата,
които се приемат от ЕОЦКП, а така също и действия за по-добрата защита на потребителите и
повишаването на тяхната финансова грамотност и осведоменост.
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І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през януари Комисията за финансов надзор:
1. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции на
АЛФА БЪЛГАРИЯ АД
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа
2. ИЗДАДЕ
одобрение за промени в устава на
АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ

№ на решението
и дата на заседанието

СОФИЯ
СОФИЯ

4-Е/09.01.2012
22-Е/16.01.2012

СОФИЯ
СОФИЯ

21-ДСИЦ/16.01.2012
47-ДСИЦ/25.01.2012

3��������
. ОТКАЗА
да потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от
ФЮЧЪРС КЕПИТЪЛ АДСИЦ
СОФИЯ
4. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ
за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на
ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
СОФИЯ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
СОФИЯ
5. ПРИЗНА
пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава членка, на
ДЕТЕЛИН КОЛЕВ КОЙЧЕВ		

23-ПД/16.01.2012

46-Е/25.01.2012
52-Е/30.01.2012

48-ОА/25.01.2012

6. ОДОБРИ
избора на
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА - ДРЕНСКА
за зам.-председател на УС на
ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

49-ФКИ/25.01.2012

7. ОПРЕДЕЛИ
възнагражденията на членовете на управителния съвет на
ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

53-ФКИ/30.01.2012
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ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:
1. РАЗРЕШИ
връщане и прихващане на сума от надвнесена такса за осъществяване на общ финансов надзор на
ХЕРТИ АД
ШУМЕН
37-ВТ/19.01.2012

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

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ,
като задължи
ЕВРОДИЛИНГ АД
БУРГАС
да преведе дължимата вноска за ІІІ тримесечие на 2011 г. по сметка на ФКИ
ОРИГИНАЛ АД
СЕВЛИЕВО	
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
СОФИЯ
МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
СОФИЯ
НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
да представят финансови отчети за дейността за ІІІ тримесечие на 2011 г.

1-ИП/03.01.2012
2-ПД/03.01.2012
5-ДСИЦ/10.01.2012
26-ПД/17.01.2012
56-ПД/31.01.2012

СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
СОФИЯ
33-ИП/18.01.2012
да предприеме действия по възстановяване на паричните средства от СИС Кредит ООД, предоставени му
под формата на допълнителни парични вноски
2. ОДОБРИ
избора на
ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА СТОЕВА
за член на съвета на директорите НА
ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД

СОФИЯ

8-ИП/12.01.2012

3��������
. ИЗДАДЕ
одобрение
 за изменения и допълнения в правилниците на
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД

СОФИЯ
СОФИЯ

9-ЦД/12.01.2012
39-ФБ/21.01.2012

СОФИЯ

34-ДФ/18.01.2012

 за промяна в правилата на
ДФ АСТРА КОМОДИТИ

20 акта за установяване на административно нарушение
31 наказателни постановления
4. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия корпоративни облигации на
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
ВАРНА
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5. УСТАНОВИ
изискуемо публично държавно вземане - такса, от
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
БАЛКАНИКА МОТИ АДСИЦ
СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ
СОФИЯ
ПЛОВДИВ
ВАРНА
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

14-ДСИЦ/16.01.2012
19-ДСИЦ/16.01.2012
20-УД/16.01.2012
25-ДСИЦ/17.01.2012
35-ДСИЦ/18.01.2012
38-ДСИЦ/20.01.2012
40-ДСИЦ/24.01.2012
42-ДСИЦ/24.01.2012

6. ОТКАЗА
разсрочване на публично държавно вземане спрямо
СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ПЛОВДИВ

24-УД/17.01.2012

7. През януари 2012 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са постъпили 13 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН
ЕГИДА БРОКЕРС ЕООД
СЛИВЕН
2. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЗД БУЛ ИНС АД
ЗД ЕВРО ИНС АД

3-ЗБ/09.01.2012

СОФИЯ
СОФИЯ

6-ОЗ/11.01.2012
51-ОЗ/27.01.2012

3. ИЗДАДЕ
разрешение на
ЗОК ЗДРАВЕ АД
СОФИЯ
да инвестира от капитала на дружеството в акции от капитала на
ИНВЕСТБАНК АД

7-ЗОД/11.01.2012

10 наказателни постановления
4. ОДОБРИ
избора на
ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ
за независим член на СД на
ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

5. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН
АЛМА ТУР БГ АД
СОФИЯ
(в несъстоятелност)

18-ОЗ/16.01.2012

50-ЗБ/26.01.2012
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УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ,
като задължи
АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД
СОФИЯ
11-ПОД/16.01.2012
АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД
СОФИЯ
12-ПОД/16.01.2012
ПОАД ЦК - СИЛА АД
СОФИЯ
13-ПОД/16.01.2012
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ
15-ПОД/16.01.2012
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ
16-ПОД/16.01.2012
ПОК ДОВЕРИЕ АД
СОФИЯ
17-ПОД/16.01.2012
АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД
СОФИЯ
27-ПОД/18.01.2012
ПОАД ЦК - СИЛА АД
СОФИЯ
28-ПОД/18.01.2012
АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД
СОФИЯ
29-ПОД/18.01.2012
да приемат заявления за промяна на участие, подадени от осигурени лица през ІV тримесечие на 2011 г.
2. ОДОБРИ
изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на
УПФ ДОВЕРИЕ		
ППФ ДОВЕРИЕ		
ДПФ ДОВЕРИЕ		
УПФ СЪГЛАСИЕ		
ППФ СЪГЛАСИЕ		
ДПФ СЪГЛАСИЕ		

30-УПФ/18.01.2012
31-ППФ/18.01.2012
32-ДПФ/18.01.2012
43-УПФ/25.01.2012
44-ППФ/25.01.2012
45-ДПФ/25.01.2012

3. ОПРЕДЕЛИ
 минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за
предходния 24-месечен период от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г. в размер на -0,82 % на годишна база
54-УПФ/31.01.2012

 минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове
за предходния 24-месечен период от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г. в размер на -0,25 % на годишна база
55-ППФ/31.01.2012
4. ИЗДАДЕ

 26 акта за установяване на административно нарушение
 3 наказателни постановления
5. През януари 2012 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 182 жалби от осигурени
лица и 16 сигнала от пенсионноосигурителни дружества.
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ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:

РГ-02-0001 БФБ СОФИЯ АД

чл. 15, ал. 1, т. 12

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

РГ-03-0228 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
РГ-03-0136 АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД
РГ-03-0120 ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД
РГ-03-0220 БМФН ЕАД
РГ-03-0207 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
РГ-03-0196 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
РГ-03-0238 ДЕ НОВО ЕАД
		
РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД
РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
РГ-03-0090 ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
РГ-03-0166 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
РГ-03-0072 КАПМАН АД
РГ-03-0053 КАРОЛ АД
РГ-03-0081	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
РГ-03-0128	ОБЩИНСКА БАНКА АД
РГ-03-0079 ПИБ АД
РГ-03-0113 ПИРЕОС БАНК БЪЛГАРИЯ АД
РГ-03-0176 РЕАЛ ФИНАНС АД
РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
РГ-03-0157 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД
РГ-03-0127 ТБ ИНВЕСТБАНК АД
РГ-03-0103 ТОКУДА БАНК АД
РГ-03-0084 УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД
РГ-03-0105 ЦКБ АД
РГ-03-0092 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

РГ-05-1513
РГ-05-0044
РГ-05-1552
РГ-05-0870
РГ-05-1549
РГ-05-0106

чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 16
чл. 16, ал. 1, т. 17
чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1 - 5, 7 - 8, 10 - 12, 14 - 16,
18, 21 - 22; чл. 16, ал. 1, т. 1, 4, 8, 16
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 14, ал. 1, т. 10
чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 16, ал. 1, т. 9
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 8
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 6 ;чл. 16, ал. 1, т. 17
чл. 14, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 8
чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 16
чл. 16, ал. 1, т. 8
чл. 16, ал. 1, т. 8 и 9; т. 14, буква „г“

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

АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
ПРИМОРСКИ КЛУБ ЕАД
СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

чл. 19, ал. 1, т. 4
чл. 18, т. 12 и 14 .
чл. 18, т. 12 и 14 .
чл. 17, ал. 1, т. 5
чл. 18, т. 12 и 14 .
чл. 18, т. 12 и 14
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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:

РГ-06-0657
РГ-06-1430
РГ-06-0039
РГ-06-0857
РГ-06-0098
РГ-06-1034

РГ-08-0014
РГ-08-0009
РГ-08-0021
РГ-08-0036
РГ-08-0010
РГ-08-0035

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОВ
ДИМА ШАРАНКОВА
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ КУТЕЛОВ
ДРАГОМИР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАДОНОВ
КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4

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

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
КОМПАС ИНВЕСТ АД
НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
УЛТИМА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

 Промени в адреси и телефони

чл. 23, ал. 1, т. 7 .
чл. 14, ал. 1, т. 6 .
чл. 23, ал. 5, т. 1 .
чл. 23, ал. 1, т. 8
чл. 23, ал. 1, т. 7 .
чл. 17, ал. 1, т. 5 .

Други уведомления

РГ-03-0220 БМФН ЕАД
		

нови електронни адреси (e-mail): office@bmfn.eu;
operations@bmfn.eu

РГ-03-0207 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА
БАНКА АД
		

1000 - София, ул. „Славянска“ № 2; тел.:02/965-83-45;
телефакс: 02/ 9-44-50; e-mail www.bacb.bg;
лице за контакт: Анна Петрова Цанкова-Бонева

РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
		

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
Софарма Бизнес Тауър, кула Б, ет. 12-13

РГ-03-0166 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД

тел.: 038/66-06-61; 038/62-86-12
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V. 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

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
EUROINS ROMANIA S.A
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
ЗД ЕВРОИНС АД
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ
СУВЕРЕЙН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЛИМИТЕД
РГ-05-1266 БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
ДЖЕРОМ ИНКОРПОРЕЙТЕД,
		
РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ
РГ-05-1266 БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
РОЯЛС ТАБАКО ЕООД
РГ-05-1082 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА БАНКА АД
ГРАМЪРСИ СЕЛЕКТ МАСТЪРС ФЪНД
РГ-05-1363 ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ООД
РГ-05-1363 ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
СТАТУС АУТО АД
РГ-05-1363 ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
ГД ИНВЕСТ ООД
РГ-05-1363 ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
СТАТУС ИНВЕСТ АД
РГ-05-1550 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД
EVN AG АВСТРИЯ
РГ-05-1490 ЕНЕРГОНИ АД
МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАКОС
РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА АД
БРОМАК ИНВЕСТ АД
РГ-05-0278 ЛАВЕНА АД	ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ
РГ-05-0030 ЛОМСКО ПИВО АД
К-ТРЕЙДИНГ АД
РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
БЪЛГЕРИАН МИЛС ЕООД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД
НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД
ПХЛ ГРУП АД ШВЕЙЦАРИЯ
РГ-05-1399 СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ГЕО АДВАЙЗЪРС ЕООД
РГ-05-1399 СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ
РГ-05-1399 СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ
РГ-05-1050 ХИДРОИЗОМАТ АД
СОФАРМА АД
РГ-05-1013 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
ХОЛДИНГ ВАРНА
РГ-05-1013 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
РГ-05-1013 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
ЗЕМ ИНВЕСТ ЕООД
РГ-05-1013 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
РГ-05-0017 ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЦКБ АД
РГ-05-0012 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ХИМИМПОРТ АД
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