МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 НА МФ И БНБ
ОТ 4.10.2007 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ
КНИЖА
Издадена от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка,
обн., ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., в сила от 1.11.2007 г.
В предложения проект за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол
върху сделките с държавни ценни книжа (Наредбата) се налага разширяване на обхвата
на подзаконовия нормативен акт, като същият следва да се прилага и по отношение на
контрола върху системите за регистрация на сделките с ДЦК, сключени на регулиран
пазар или многостранна система за търговия (МСТ). Във връзка с това са и
измененията, предложени в чл. 1, с които се разграничават сделките и операциите,
извършвани на първичен пазар от регистрацията на сделки на вторичен пазар,
включително и такива, сключени на регулиран пазар и МСТ.
С оглед на това, са прецизирани и текстовете на чл.2 и чл.3 от наредбата, в които е
направено допълнение, че регулирането и контролът по Наредбата включват не само
регулирането и контрола върху сделки с ДЦК на първичен пазар, но и регулирането и
контрола върху регистрацията на сделките с ДЦК на вторичния пазар. Предвидените
изменения в Наредбата няма да дерогират правомощията на Комисията за финансов
надзор (КФН) по отношение на търговията извършвана на регулиран пазар и МСТ с
ДЦК. Безспорно е, че надзор върху организираната търговия на финансови
инструменти, каквито са и ДЦК на регулиран пазар и МСТ се осъществява от КФН, в
качеството й на основен регулаторен орган на капиталовия пазар. Предвид
обстоятелството обаче, че приключването на сделките с ДЦК на регулиран пазар и
МСТ, регистрацията и сетълментът ще се извършват по реда на Наредба № 5 за реда и
условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни
книжа и Наредба № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа, то
компетентни да регулират и осъществяват контрол върху това са министъра на
финансите и БНБ.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
Прилагането на новата уредба няма да доведе до увеличаването на разходите за
участие на пазарните участници в системите.
Реализацията на проекта ще насърчи развитието на вътрешния пазар на
държавни дългови инструменти и допълнително ще стимулира привличането на
чуждестранни инвеститори в местни ДЦК.
Проектът е и задължителна предпоставка за посрещане на повишените
европейски изисквания за прозрачност при търговията с финансови инструменти. В
допълнение, чрез реализацията на този проект ще се постигне и по-висока степен на
хармонизация в сферата на пост-трейдинг инфраструктурата.
С предложения проект на наредба не се въвеждат норми на европейското право.

