СПРАВКА

за предложенията и становищата, получени при публикуването на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерството на финансите по проект на Закон за пазарите на финансови инструменти
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Мотиви

С Преходните и заключителни разпоредби на закона се Приема се с § 22. В Закона за публичното
предлагат изменения в текста на член 77б, ал.1, т.2 от редакция.
предлагане на ценни книжа (обн.,
ЗППЦК, като се предвижда, че Фондът за компенсиране на
ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63
инвеститорите изплаща компенсация на клиенти на
и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
инвестиционния посредник в случаите, когато е отнет
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от
лицензът, съответно разрешението, за извършване на
2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31,
дейност по реда на член 27, ал.1, т.5 от новия закон, т.е.
39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33,
когато инвестиционният посредник е престанал да отговаря
34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006
на условията, при които е издаден лицензът му.
г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г.,
бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24,
Съгласно Директива 97/9/ЕК на Европейския парламент и
42, 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от
на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за
2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр.
обезщетение на инвеститорите, правото на компенсация
21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от
възниква в хипотезите, когато инвестиционният посредник
2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от
по причини, свързани пряко с финансовото му състояние, не
2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016
изглежда в състояние да изпълнява задълженията си,
г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят
произтичащи от вземанията на инвеститорите.
следните изменения и допълнения:
Същевременно, условията за издаване на лиценз на
1. В чл. 77б, ал. 1, т. 2 думите „чл.
инвестиционен посредник са свързани не само с
20, ал. 2, т. 3” се заменят с „чл. 27,
поддържане на определено финансово състояние, но и с
ал. 1, т. 6”;
редица други изисквания, които не са пряко свързани с
финансовото състояние на инвестиционния посредник, а с

2

надеждността и пригодността на неговите акционери, с
опита и надеждността на управляващите посредника лица, с
възприетите от посредника правила и процедури и други
подобни фактори.
С оглед на изложеното Фондът за компенсиране на
инвеститорите предлага, в член 27, ал.1 на проекта, като
основание за отнемане на лиценз и за задействане на
процеса по изплащане на компенсации да се посочи и
текстът на чл. 2, т. 2 от Директива 97/9/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно
схемите за компенсиране на инвеститорите, като чл.27, ал. 1
от ЗПФИ да бъде допълнен с т. 10 със следното съдържание:
„Чл. 27. (1) Комисията за финансов надзор може да
отнеме издадения лиценз, ако инвестиционният посредник :
10. по преценка на комисията не е и в краткосрочна
перспектива няма да е в състояние, по причини пряко
свързани с неговото финансово състояние, да изпълнява
задълженията си, включително задълженията да
възстанови на клиентите техни парични средства и/или
финансови инструменти, които не са налични по
съответните сметки в нарушение на приложимите
законови и договорни условия.“
Съответно този текст да бъде отразен и в параграф 20 от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗПФИ.

