
     

Министерство на финансите 

 
 

Обобщена информация по дружества относно прилагането на Правила 

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции 
 

към 30.06.2013 г. 

 

 

1. „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ” ЕАД 

 

„Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ” ЕАД е предприело 

действия по привеждане на дейността си в съответствие с Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, приети с Постановление на Министерския съвет №127/27.05.2013 г. 

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството е под 3 млн. лева към 

30.06.2013 г. и същото не попада в обхвата на т.3 от Правилата относно ограниченията 

за концентрация. 

Обслужваща банка на дружеството е „СИБАНК” АД, а депозитарна – „Централна 

кооперативна банка” АД, които са избрани в съответствие с приетите от дружеството 

Вътрешни правила за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции, по смисъла на Закона за кредитните институции, 

изготвени на база на Насоките, разработени от Министерството на финансите през 

2010г. 

 

2. „Българска фондова борса – София” АД 

 

„Българска фондова борса – София” АД разполага с парични средства в шест кредитни 

институции, като дружеството спазва правилата за концентрация на паричните 

средства. Към 30.06.2013 г. нетната експозиция на свободно разполагаемия паричен 

ресурс на „Българска фондова борса – София” АД към отделните кредитни институции 

не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на дружеството. 

„Българска фондова борса – София” АД на този етап все още не е приела вътрешни 

политики във връзка с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции – приложение към Правилника за реда 

за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала. Дружеството има готовност да приеме такива в заложения в ПМС 

№127/2013г. срок и да приведе дейността си в съответствие с Правилата. 

 


