
 

                                           Изх. № 91СМ-0197/17.11.2006г. 

   

  ДО 

 ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА 

 (съгласно приложения списък) 

 

 

 

Уважаеми господа, 

Във връзка със стартирането на процедурата по избора на първични дилъри на ДЦК за 

периода след 01.01.2007г., Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документите по реда на 

чл.5, ал.4 и ал.5 от Наредба №15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК 

е до 12ч. на 05.12.2006г. Същите следва да бъдат изпращани до БНБ, управление “Фискални 

услуги”. Приложено, изпращаме Ви образец на заявление. 

Изборът ще бъде осъществен въз основа на Критериите за оценка и избор на 

първични дилъри на ДЦК, утвърдени на 29.06.2006г. от министъра на финансите и 

управителя на БНБ. 

Оценката по т.1 от Критериите ще се извърши както следва: за търговските банки - в 

съответствие с чл.7, ал.2 от Наредба №15 на МФ и БНБ; за инвестиционните посредници, 

които не са банки - в съответствие с чл.7, ал.3 от Наредба №15 на МФ и БНБ. 

Изпълнението на т.4 от Критериите относно участието на първичните дилъри в 

аукционите за продажба на ДЦК ще бъде оценявано на база данните  от  проведените 

аукциони за периода от 01.07.2006г. до 18.12.2006г., включително. 

Оценката по т.5 от Критериите ще се извърши въз основа на: представена от 

първичните дилъри на ДЦК аналитична оценка за развитието на пазара на ДЦК за ІІІ-то 

тримесечие на 2006г.; справки за цените на сключваните сделки по чл.9, ал.1, т.2 от Наредба 

№5 за периода 01.07.2006г.-30.11.2006г. 

Оценката по т.8 от Критериите ще се извърши както следва: 

- за първичните дилъри съотношението се изчислява като среднодневният размер на 

притежаваните от тях ДЦК по данни от регистъра, воден в БНБ за периода от 01.07.2006г.  до 



15.12.2006г., включително, се раздели: за търговските банки - на среднодневния размер на 

привлечените средства, определен по реда за изчисляване на  минималните задължителни 

резерви в БНБ, за същия период; за инвестиционните посредници, които не са банки - на 

сумата на внесения капитал към последно число на всеки месец от периода (за м. декември 

– към 15 - то число), разделена на броя на месеците в него.  

- за непървичните дилъри съотношението се изчислява като размерът на 

притежаваните от тях ДЦК към 15.12.2006г. се раздели: за търговските банки – на размера на 

привлечените им средства, определен по реда за изчисляване на  минималните задължителни 

резерви в БНБ, към същата дата; за инвестиционните посредници, които не са банки – на 

размера на внесения капитал към същата дата. Същите следва да изпратят не по-късно от 

12ч. на 19.12.2006г. обобщени справки за обема на закупените и продадените от тях ДЦК за 

периода 01.07.2006г. – 15.12.2006г., включително, както и за притежаваните към 15.12.2006г. 

от тях ДЦК, емитирани по реда на Наредба №5. Справките следва да бъдат потвърдени 

писмено в БНБ от първичните дилъри, водещи регистъра по чл. 13, ал.1 от Наредба №5 на 

МФ и БНБ. 

Оценката по т.9 от Критериите ще се извърши въз основа на котировките “купува” и 

“продава”, обявявани ежедневно от първичните дилъри на ДЦК за периода 01.07.2006г.- 

15.12.2006г., включително, в съответствие с изпратеното Ви от МФ писмо № 91-00-

740/04.09.2003г. 

По отношение т.12 от Критериите ще се вземат предвид констатираните през периода 

01.07.2006г. - 20.12.2006г., включително, случаи на неспазване на регламентираните срокове 

за осигуряване на необходимите средства за заплащане на ДЦК в деня на емисията. 

Приложение: съгласно текста. 

 

НИКОЛИНА МИЧЕВА ГЕРГАНА БЕРЕМСКА 

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВЕН СЪКРОВИЩНИК 

”ФИСКАЛНИ УСЛУГИ” 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  

 


