ПРОЕКТ!

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за
придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
(ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Държавните ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на
вътрешния пазар, регистрирани от БНБ по реда на ал. 5, могат да бъдат прехвърляни в
централни депозитари на ценни книжа, установени в други държави членки, при
условията на директно участие на съответния централен депозитар на ценни книжа по
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5.”
(7) Участниците в ЕСРОТ могат да прехвърлят и държат притежаваните от тях
ДЦК в централни депозитари на ценни книжа, установени в други държави членки. В
случаите по предходното изречение, от момента на регистрирането на притежаваните от
участниците в ЕСРОТ ДЦК по съответните сметки в централен депозитар на ценни книжа,
установен в друга държава членка, за всички сделки и операции с тях се прилага
действащото законодателство на държавата членка, което е приложимо спрямо
съответната сметка на съответния централен депозитар на ценни книжа.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по сметките за
сетълмент на парични средства в Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)
и в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2), се осъществяват при спазване на принципа „доставка срещу
плащане” (DVP).”
§ 2. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и
9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в
съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар.”
§ 3. В чл. 4:
1. В ал. 1, т. 2 думите „разплащателна сметка в БНБ” се заменят със „сметка за
сетълмент на парични средства в RINGS и в TARGET2”, а думите „разплащателна сметка
на банка в БНБ, която” се заменят със „сметка за сетълмент на парични средства на банка
в RINGS и в TARGET2, които”.
2. В ал. 2 запетаята след думата „SWIFT“ се заменя със съюза „и“, а думите
„универсален електронен подпис (УЕП) и телекс” се заменят с „квалифициран електронен
подпис (КЕП)”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) За улесняване на директното участие в ЕСРОТ, участниците по чл. 3, ал. 1, т. 5
могат да посочат местен поддепозитар на ДЦК, който да изпълнява функцията на
технически оператор на връзката им с ЕСРОТ, от името и за сметка на съответния
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участник по чл. 3, ал. 1, т. 5, като осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ, въз основа
на сключено помежду им споразумение.”
§ 4. В чл. 5:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър,
издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението.
Кандидат за участие в ЕСРОТ, установен в друга държава-членка или в трета страна,
прилага съответен документ, еквивалентен на извлечение от търговския регистър, издаден
от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен. В случай, че
съответното национално законодателство на кандидата не предвижда такъв документ, той
прилага друг документ, установяващ статуса му. Участниците по чл. 3, ал. 1, т. 6 - 8 не
подават такова извлечение;”.
б) в т. 4 думите “сметки за ДЦК” се заменят със “сметки за сетълмент на ДЦК”;
в) в т. 5 думите “SWIFT адреса” се заменят с “бизнес идентификационен код
(BIC)”, а “УЕП” се заменя с “КЕП”.
2. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „сетълмент” се добавя „в лева и в евро”, а след
думите „по операциите с ДЦК” се добавя „на първичен и вторичен пазар”;
б) в т. 1 думите “разплащателната си сметка в БНБ” се заменят със „сметката си за
сетълмент на парични средства в RINGS и в TARGET2-BNB или в друг системен
компонент на TARGET2 и BIC кода в TARGET2;”.
в) създава се нова т. 2:
„2. участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в RINGS,
прилагат декларация по образец (приложение № 2), с която избрана от тях банка дава
съгласие да бъде банка по сетълмента на участника. Участниците, които нямат сметка за
сетълмент на парични средства в TARGET2, прилагат декларация по образец (приложение
№ 2а) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сетълмента за
извършване на плащания в евро по операциите си с ДЦК чрез сметката на банката в
съответния системен компонент на посочена национална централна банка. Операторът на
ЕСРОТ изпраща уведомление до банката по сетълмента – участник в системния
компонент TARGET2-BNB за получената декларация;”;
г) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. участниците, които не са банки и желаят да си открият сметка за сетълмент на
парични средства в лева в БНБ, подават искане до управление „Банково” за нейното
откриване. Тази сметка е различна от сметката за сетълмент на участник в RINGS и се
използва само за целите на паричния сетълмент по операциите с ДЦК”
д) досегашната т. 3 се отменя;
е) създава се т. 4:
„4. за целите на паричния сетълмент в евро всяка банка по сетълмента - директен
участник в националния системен компонент TARGET2-BNB или в друг системен
компонент на TARGET2, попълва съгласие за дебит в утвърдена форма, което се подписва
от нея и БНБ.”.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Сделки с ДЦК между двама участници в ЕСРОТ, единият от които е банка по
сетълмента на другия, както и сделки между двама участници в ЕСРОТ, които имат една и
съща банка по сетълмента, се регистрират в ЕСРОТ без движение по сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS и с движение по сметките за сетълмент на
парични средства в TARGET2.”.
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4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Операторът на ЕСРОТ извършва служебно заверяване/задължаване на
сметките за сетълмент на парични средства в RINGS и TARGET2, използвани от
участниците по сделките им с ДЦК.”.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „УЕП” се заменя с „КЕП”, накрая
се добавя „в утвърдена от БНБ форма” и се създава изречение второ:
„При необходимост участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 5 – 8 подписват
специфични споразумения за участие в зависимост от характера на ползваните услуги.”
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „без да посочва причините за това”
се заменят с „като се мотивира писмено за това.”.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10, а накрая се поставя запетая и се добавя „с
изключение на формата по чл. 5, ал. 3, т. 4.”.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 5. В чл. 7:
1. В основния текст думите „чл. 56 от Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи
и платежните системи (обн., ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм., бр. 15 и 24 от 2006 г., бр. 10 от
2007 г.)” се заменят с „чл. 42 от Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение
на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009
г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г. и бр. 57 от 2012 г.)”.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. по регистъра се отразяват само сделките за прехвърляне на ДЦК без движение
по сметките за сетълмент на парични средства, сключени от фонда на вторичния пазар по
реда на чл. 17 в съответствие с Правилника за управление и опериране на резервния
обезпечителен фонд;”.
3. Точка 3 се отменя.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, в изречение второ запетаята след думата „SWIFT” се заличава и
се добавя „и”, а думите „УЕП и телекс” се заменят с „КЕП”.
§ 7. В чл. 10, ал. 4 думите „включително и такива от други държави членки” се
заменят с „включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна”.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 след думите „номера на емисията на ДЦК” се добавя „(ISIN)”, а
след думите „валутата на обслужване на емисията” се добавя „в случай, че тя е различна
от валутата на емитиране”.
§ 9. В чл. 13, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
при поръчки за ДЦК, деноминирани в лева, или номера на сметката за сетълмент на
парични средства на участника в TARGET2 при поръчки за ДЦК, деноминирани и
платими в евро;”.
§ 10. В чл. 15:
1. В ал. 1 думите „разплащателната си сметка в БНБ” се заменят със „сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2".
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2. В ал. 2 думите „разплащателната си сметка в БНБ” се заменят със „сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2”.
3. В ал. 3 думите „разплащателните сметки” се заменят със „сметките за сетълмент
на парични средства”.
4. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не
осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по съответната сметка за сетълмент
на парични средства и/или не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за
замяна или ДЦК са заложени/блокирани в полза на друго лице към началото на деня на
плащането, БНБ не извършва плащането, съответно не регистрира ДЦК, в резултат на
което емисиите остават частично изпълнени и управление “Фискални услуги” писмено
уведомява за това Министерството на финансите.”.
5. В ал. 6 думите „разплащателните сметки и сметките, отчитащи” се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на”.
6. В ал. 7 думите „разплащателните сметки и сметките, отчитащи” се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на”.
7. В ал. 8:
а) в т. 1 накрая се добавя „(ISIN)”;
б) точка 3 се изменя така:
„3. сметки за сетълмент на парични средства в RINGS и TARGET2, посочени от
участника в ЕСРОТ;”.
8. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случай, че при закупуване на ДЦК със състезателна или несъстезателна
поръчка клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати
ДЦК до края на деня на плащането на емисията, ДЦК се придобиват от първичния дилър.
За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърлянето на ДЦК от
клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ
отразява в регистъра по ал. 7.”.
9. В ал. 10 думите „разплащателна сметка в БНБ” се заменят със „сметка за
сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2".
§ 11. В чл. 16:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7
следните сделки:
1. покупко-продажба на ДЦК;
2. репо-сделка с ДЦК;
3. заем на ДЦК;
4. други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК, включително:
а) прехвърляне на ДЦК по регистри между участници;
б) прехвърляне на ДЦК по клиентски регистри;
в) прехвърляне на ДЦК по сметка по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 31 от 2007 г. за
сетълмент на държавни ценни книжа;
г) реализация на заложени ДЦК, в случаите на пристъпване към изпълнение по
реда на чл. 37 от Закона за особените залози;
д) други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК.”.
2. В ал. 2 думите „разплащателните сметки и/или сметките, отчитащи” се заменят
със „сметките за сетълмент на парични средства и/или сметките за сетълмент на”.
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§ 12. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между
участниците в ЕСРОТ се извършват само с движение по сметките за сетълмент на парични
средства в RINGS, съответно в TARGET2.
(2) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участници в ЕСРОТ
и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ се извършват без движение по
сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.
(3) Сделките по чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 се извършват без движение по сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.”.
§ 13. В чл. 17:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени до БНБ, управление “Фискални услуги” от двете страни по сделката –
приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемодателя.”
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „приложение № 10” се добавя „10а, 10б, 10в и 10г”;
б) в т.1 след думата “прехвърлителя” се поставя запетая и се добавя “съответно на
заемодателя”;
в) в т. 2 след думите “регистъра/сметката за” се добавя “сетълмент на”, а след
думата “прехвърлителя” се поставя запетая и се добавя “съответно на заемодателя”;
г) точка 3 се изменя така:
„3. номера на сметката за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET2 на
прехвърлителя, съответно на заемодателя; ”
д) в т. 4 след думата “приобретателя” се поставя запетая и се добавя “съответно на
заемополучателя”;
е) в т. 5 след думите “регистъра/сметката за” се добавя “сетълмент на”, а след
думата “приобретателя” се поставя запетая и се добавя “съответно на заемополучателя”;
ж) точка 6 се изменя така:
„6. номера на сметката за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET2 на
приобретателя, съответно на заемополучателя”;
з) създава се т. 12:
„12. вальора на падежа на заема.”
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за сделки/операции с ДЦК по
реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 без движение по сметките за сетълмент на парични средства
на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, на мястото на цената в искането не се посочва такава.”
4. В ал. 4, в изречение първо след думите „системния ден” се добавя „на ЕСРОТ”.
§ 14. В чл. 18:
1. В ал. 1, изречения второ и трето след думите „системния ден“ се добавя „на
ЕСРОТ“.
2. В ал. 2:
а) в изречение второ след думата „прехвърлителят” се поставя запетая и се добавя
„съответно заемодателят” и се поставя запетая.
б) в изречение трето след думите „вальора на обратното изкупуване” се поставя
запетая и се добавя „съответно вальора на падежа на заема.”.
3. В ал. 3 след думите „системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“.
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4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При наличие на предпоставките по ал. 2 БНБ служебно задължава сметката за
сетълмент на парични средства на приобретателя и заверява сметката за сетълмент на
парични средства на прехвърлителя със сума, равна на посочената в исканията цена на
сделката, съответно заверява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя, съответно
на заемополучателя, задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя,
съответно на заемодателя, и отразява в регистрите по чл. 15, ал. 7 движението на ДЦК с
посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 17, ал. 3 операции по сметките за
сетълмент на парични средства на прехвърлителя и приобретателя, съответно на
заемодателя и заемополучателя, не се извършват, като по сметките за сетълмент на ДЦК и
в регистъра се отразява само движението на ДЦК.”.
5. В ал. 5 думите „разплащателната си сметка” се заменят със „сметката си за
сетълмент на парични средства в RINGS или в TARGET2”, а думите „в БНБ” се заменят с
„на ЕСРОТ”.
§ 15. В чл. 19 думите „размера и движението на притежаваните от тях ДЦК” се
заменят с „размера и/или движението на притежаваните от тях и общо от техни клиенти
ДЦК”.
§ 16. В чл. 20:
1. В ал. 1 думите „сделките по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 без движение по
разплащателните сметки” се заменят със „сделки по чл. 16, ал. 1”, а накрая се поставя
запетая и се добавя „въз основа на искания/уведомления, изпратени от участниците.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Участниците уведомяват не по-късно от края на системния ден на ЕСРОТ
БНБ, управление „Фискални услуги”, за вальора, номера на емисията и номиналната
стойност на ДЦК, които са прехвърлили, съответно предоставили на заем на свои
клиенти, съответно са изкупили, съответно получили на заем от тях, преди падежа на
книжата и вальора на обратно изкупуване (продажба), ако има предварителна уговорка за
това, съответно вальора на падежа на заема (приложения № 11, 11а, 12, и 12а)”.
3. В ал. 8 след думите „системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“.
§ 17. В чл. 21, ал. 2 и 4 след думите „системния ден” се добавя „на ЕСРОТ”.
§ 18. В чл. 29, ал. 1 след думите „системния ден” се добавя „на ЕСРОТ”, а
изречение второ се заличава.
§ 19. В чл. 33, ал. 4 думите „сетълмента по сметките, отчитащи ДЦК” се заменят
със „сетълмента по сметките за сетълмент на ДЦК (Приложения № 27 и № 28)”.
§ 20. В чл. 34 след думите „особен залог на ДЦК” се добавя „(Приложения № 27 и
№ 28)”.
§ 21. В чл. 35, ал. 4 думата „посочената” се заменя с „посочените”, а думите
„разплащателна сметка в БНБ" се заменят със „сметки за сетълмент на парични средства в
RINGS, съответно в TARGET2”.
§ 22. В чл. 36, ал. 1 думите „разплащателната сметка, посочена" се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2, посочени”.
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§ 23. В чл. 41, ал. 2 т.1 се изменя така:
„1. номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
при поръчки за ДЦК, деноминирани в лева, или номера на сметката за сетълмент на
парични средства на участника в TARGET2 при поръчки за ДЦК, деноминирани и
платими в евро;”
§ 24. В чл. 42 ал. 9 се отменя.
§ 25. В чл. 43:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В деня на обратното изкупуване БНБ в сроковете, определени съвместно от

Министерството на финансите и БНБ, служебно извършва платежните операции между
Министерството на финансите и участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито
поръчки са одобрени.
(2) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като
заверява/задължава съответните сметки за сетълмент на парични средства на участниците
в аукциона за обратно изкупуване и Министерството на финансите, със сумата,
представляваща разликата между общата стойност на придобитите от участниците ДЦК
от новата емисия и общата стойност на обратно изкупените ДЦК от Министерството на
финансите.”.
2. Създават се алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
„(3) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват
в аукциона от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на
обратното изкупуване на ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на
финансите и БНБ, необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2 по сметките
си за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.
(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, не притежават
необходимото количество ДЦК от емисията за обратно изкупуване или ДЦК са
заложени/блокирани в полза на друго лице към началото на работния ден на обратното
изкупуване и/или не разполагат по съответната сметка за сетълмент на парични средства с
необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2, БНБ не извършва
разплащането, съответно не регистрира обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК. В
резултат на това емисиите за обратно изкупуване/замяна остават частично изпълнени и
управление „Фискални услуги” писмено уведомява Министерството на финансите. В тези
случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на
първичните дилъри.
(5) В деня на обратното изкупуване/замяната БНБ, управление „Фискални услуги”,
след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и
сметките за сетълмент на ДЦК, отразява във водените от нея регистри обратно
изкупените/заменените от всеки участник в аукциона и общо за негови клиенти ДЦК.
Датата на сетълмента се приема за дата на обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК.
(6) В случай че при обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна клиент, за чиято
сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати дължимата разлика по ал. 2
до края на деня на обратното изкупуване, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За
целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК от
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клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ
отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.
(7) Българската народна банка извършва служебно разплащанията за обратно
изкупени/заменените ДЦК на първичния пазар от участници в ЕСРОТ, участвали на
аукциона чрез избран от тях първичен дилър, като задължава/заверява директно
посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в
TARGET2 с дължимата сума по ал. 1 или 2 и отразява обратно изкупените/заменените
ДЦК по водените от нея регистри на този участник.
(8) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ по ал.
7. ”
§ 26. В чл. 46, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS;”.
§ 27. В чл. 50:
1. В ал. 1 думите „разплащателната си сметка в БНБ" се заменят със „сметката си за
сетълмент на парични средства в RINGS”.
2. В ал. 2 думите „разплащателните сметки” се заменят със „сметките за сетълмент
на парични средства в RINGS”.
3. В ал. 3 думите „разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК” се заменят
със „сметките за сетълмент на парични средства в RINGS и сметките за сетълмент на
ДЦК”.
§ 28. В чл. 51 изречение първо се изменя така:
„Ако в началото на работния ден в деня на замяната, първичните дилъри, чиито
поръчки са одобрени, включително и за техни клиенти, не притежават ДЦК - обект на
подписката за замяна, и/или не разполагат с необходимите средства по сметката си за
сетълмент на парични средства в RINGS, БНБ не извършва разплащането, съответно не
регистрира замяната на ДЦК, като подписката остава частично изпълнена и управление
"Фискални услуги" писмено уведомява Министерството на финансите.”
§ 29. В чл. 52:
1.Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) В случай че при замяна на ДЦК клиент, за чиято сметка първичният дилър
участва в подписката за замяна, не му заплати дължимата разлика по чл. 49, ал. 3 до края
на деня на замяната, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър
изпраща уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК от клиентския регистър в неговия
собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.”
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Българската народна банка извършва служебно плащанията при подписки за
замяна на ДЦК за участници в ЕСРОТ, участвали в подписката за замяна чрез избран от
тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника сметка за
сетълмент на парични средства в RINGS с дължимата сума по чл. 49, ал. 3 и отразява
замяната на ДЦК по водените от нея регистри на този участник.
(3) Разпоредбите на чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се прилагат съответно за участниците в
ЕСРОТ по ал. 2.”
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба:
1. В т. 2 думата ”средствата” се заменя с „парични средства”.
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2. В т. 5 след думите „системен ден” се добавя „на ЕСРОТ”.
3. Създават се точки 6, 7, 8, 9 и 10:
„6. „Репо-сделка с ДЦК” е всяко споразумение, при което се прехвърлят ДЦК, като
се пое`ма ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена
бъдеща дата. Споразумението не следва да позволява на прехвърлителя да прехвърля или
предоставя като залог ДЦК на повече от един контрагент едновременно. Споразумението
представлява репо-сделка за страната, продаваща ДЦК, и обратна репо-сделка за страната,
която ги купува.
7. „Заем на ДЦК” е всяка сделка, при която се извършва прехвърляне на ДЦК
срещу обезпечение. Заемополучателят поема ангажимента да върне ДЦК от същата
емисия и същото количество на определена бъдеща дата. Сделката представлява сделка по
предоставяне на ДЦК на заем за страната, прехвърляща ДЦК, и получаване на заем под
формата на ДЦК за страната, получаваща ДЦК.
8. „Валута на обслужване” е валутата на емисията, в която се извършва плащането
по операции с ДЦК при първоначално придобиване, сделки на вторичния пазар, обратно
изкупуване и замяна преди падеж и при изплащане на ДЦК и лихвите по тях с настъпил
падеж.
9. “Бизнес идентификационен код (Business Identifier Code – BIC)” представлява
последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно
идентифициране на бизнес единици - финансови и нефинансови институции.”
10. „Технически оператор” е участник в ЕСРОТ и поддепозитар на ДЦК, който от
името и за сметка на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5 осъществява цялата комуникация с
ЕСРОТ.”
§ 31. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 10а:
„§ 10а. Техническите изисквания относно начина на попълване на електронните
съобщения, с които работят системите АДЦК и ЕСРОТ, при спазване на включените в
наредбата приложения, се регламентират с ръководство на БНБ за потребителите на
съответната система и имат задължителен характер за участниците в нея.”
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§ 32. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 се изменя така:

До Българска народна банка, Управление "Фискални услуги"

Наименование на заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в ЕСРОТ
Седалище и адрес:

Тип на заявителя:
Банка:
Банка - Поддепозитар
Банка
Инвестиционен посредник
Други:
БНБ
МФ
РОФ
Централен депозитар на ценни книжа
ЦБ от ЕСЦБ
Други
Ще извършва следните инвестиционни услуги/дейности:
Сделки с ДЦК за собствена сметка
Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти
Банка - Поддепозитар: *
№ на сметка в RINGS за нуждите на сетълмента в лева: **
Собствена сметка:
Сметка на банката по сетълмента:
№ на сметка в TARGET2 за нуждите на сетълмента в евро: **
Собствена сметка:
Сметка на банката по сетълмента:
Приложения:
1. Извлечение от търговския регистър по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5
2. Копие от лиценза за инвестиционен посредник/банка
3. Спесимен на подписите на лицата, които имат право да представляват участника по реда на чл. 5, ал.2, т.2 от Наредба № 5
4. Искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК по реда на Наредба № 31 на БНБ
5. Декларация на банката по сетълмента в лева (Приложение 2)
6. Декларация за наличието на сключен договор между участник в ЕСРОТ и банка по сетълмента в евро (Приложение 2А)
7. Декларация от банка - поддепозитар (Приложение 3)
8. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за КЕП на упълномощените
потребители на системата; списък на лицата за контакт при възникнали проблеми във връзка с операциите с ДЦК
Място и дата на подаване
Подписи на лицата, които имат право да
представляват институцията

* Инвестиционните посредници и банки, чиито лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗКИ посочват банка-поддепозитар.
** За целите на сетълмента в лева и евро участниците - банки посочват № на сметката си за сетълмент на парични средства в
RINGS и в TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2. Участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични
средства в RINGS и/или в TARGET2 посочват № на сметка на избрана от тях банка по сетълмента.
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§ 33. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, т. 3 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

от
.........................................................................................................................................
(наименование на банката, чиято сметка ще се използва за нуждите на паричния
сетълмент в лева)

С настоящото декларираме, че сме съгласни сметката ни за сетълмент на парични
средства в RINGS, IBAN №.................... да бъде служебно заверявана и задължавана от
БНБ във връзка с паричния сетълмент в лева по операциите с ДЦК, извършвани от
..................................(наименование на участника в ЕСРОТ) на първичния и вторичния
пазар, включително служебно събиране от БНБ на дължимите от участника такси и
комисиони, в съответствие с Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с
ДЦК на БНБ.

ПОДПИСИ:

1…………………………………
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

2………………………………………
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)“
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§ 34. Създава се приложение № 2a към чл. 5, ал. 3, т. 2:

„Приложение № 2а
към чл. 5, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие на сключен договор между участник в ЕСРОТ
и банка по сетълмента

С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСРОТ декларира пред БНБ
в качеството й на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК спомагателна система на TARGET2-BNB, че има сключен договор с банка, директен
участник в TARGET2, посочена по-долу като Банка по сетълмента, за извършване на
плащания в евро по операциите с ДЦК, емитирани на местния пазар, деноминирани в евро
с плащане в евро, чрез сметката на Банката по сетълмента в системния компонент на
посочената национална централна банка.
УЧАСТНИК В ЕСРОТ
BIC
Наименование
БАНКА ПО СЕТЪЛМЕНТА
Наименование на български език
Наименование на английски език
BIC
№ на сметка в TARGET2
Адрес

Държава
Град
Пощенски код
Улица и номер
Телефон
Електронна поща
Факс
12

Лица за контакти

Интернет адрес
Име
Длъжност
Телефон
Електронна поща
Име
Длъжност
Телефон
Електронна поща

НАЦИОНАЛНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
Адрес

Държава
Град
Пощенски код
Улица и номер
Телефон
Електронна поща
Факс
Интернет адрес

Наименование на български език
Наименование на английски език

Долуподписаният(те) декларирам(е) представителната си власт да попълвам(е) и
подписвам(е) настоящата декларация от името на участника в ЕСРОТ.
ПОДПИСИ:

1…………………………………
(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)

2………………………………………
(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)

Дата:
Забележка: Същият документ се попълва и при смяна на Банката по сетълмента.“
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§ 35. В заглавието на приложение № 3 към чл. 5, ал. 5 думите „ал. 5” се заменят с
„ал. 6”.
§ 36. Приложения № 4, 5, 6 и 7 към чл. 13, ал. 2 и Приложения № 8 и 9 към чл. 13,
ал. 2 и към чл. 41, ал. 2 се изменят така:

„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Номинална стойност

3000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Номинална стойност

1000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,46/7,21

емисията, за която се провежда аукционът
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Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ
ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов

Номинална стойност

3000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

юридическо лице
999999999
Фирма “AAAAA”

Номинална стойност

3000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,98/6,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

банка или
инвестиционен посредник
111111111
Банка “ББББББ”

Номинална стойност

3000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

99,49/5,01

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

чуждестранно лице
2222222222
“ССССССС”
Данни по чл.13 ал.4
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Приложение № 6
към чл. 13, ал. 2
НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,
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Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2
НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ
ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,

Данни за клиента

физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов

Номинална стойност

5000000,

Данни за клиента

юридическо лице
999999999
Фирма “AAAAA”

Номинална стойност

5000000,

Данни за клиента

чуждестранно лице
2222222222
“ССССССС”
Данни по чл.13 ал.4
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Приложение № 8
към чл. 13, ал. 2 и
чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК /
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната

BG9876543210

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
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Приложение № 9
към чл. 13, ал. 2 и
чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК /
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната

BG9876543210

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов

Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

юридическо лице
999999999
Фирма “AAAAA”

Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,99/6,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

банка или
инвестиционен посредник
111111111
Банка “ББББББ”

Номинална стойност

4000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

99,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

чуждестранно лице
2222222222
“ССССССС”
Данни по чл.13 ал.4“
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§ 37. Приложение № 10 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 17, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЦК/
РЕПО СДЕЛКА
Вальор на сделката
Емисия №
Прехвърлител

15/02/2005
BG3010096005
Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на
прехвърлителя

9251011100

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/ TARGET 2
на прехвърлителя

1000010244

Приобретател

Банка „Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК
на приобретателя

9251022200

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/ TARGET 2
на приобретателя

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Цена

9320210,

Вальор на репо сделката

17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка)
Цена

9803150,
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§ 38. Създават се приложения № 10а, 10б, 10в и 10г към чл. 17, ал. 2:
„Приложение № 10а към чл. 17, ал. 2
ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА
„ЗАЕМ НА ДЦК”
Вальор на сделката

15/04/2012

Емисия №

BG3010096005

Участник - заемодател

Участник „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемодателя

9251011100

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемодателя

1000010244

Участник - заемополучател

Участник „Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемополучателя

9251022200

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемополучателя

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Вальор на падежа на заема

17/04/2012 “
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Приложение № 10б
към чл.17, ал.2

Искане за прехвърляне на ДЦК по регистри между участници в ЕСРОТ

Вальор на сделката

30/08/2013

Емисия №

BG3010096005

Участник - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на
прехвърлителя

9251011100

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на
прехвърлителя

1000010100

Участник- приобретател

Банка „Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на
приобретателя

9251022200

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
на приобретателя

1000010200

Номинална стойност в лева/в евро

10000000,

22

Приложение № 10в
към чл. 17, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ УЧАСТНИК В
ЕСРОТ, КЪМ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА
СОБСТВЕНОСТТА
Вальор
Емисия №

15/02/2012
BG3010096005

Участник - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS

1000010100

Номинална стойност на прехвърляните ДЦК

10000000,

Участник по чл. 3, ал. 1, т.5
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

Чуждестранен ЦДЦК„АА”
9252022200

участника по чл. 3, ал. 1, т. 5
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
по чл. 3, ал. 1, т. 5 в RINGS

1000010100“
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Приложение № 10г
към чл. 17, ал. 2
ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ УЧАСТНИК В
ЕСРОТ, ОТ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА
СОБСТВЕНОСТТА
Вальор

15/02/2012

Емисия №
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5

BG3010096005
Чуждестранен ЦДЦК „АА”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252022200

участника по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS

1000010100

Номинална стойност на прехвърляните ДЦК

10000000,

Участник - приобретател

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS

1000010100“
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§ 39. Приложения № 11 и 12 към чл. 20, ал. 2 се изменят така:

„Приложение № 11
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Вальор на обратно изкупуване

17/02/2005

(Попълва се ако има предварителна уговорка)
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Приложение № 12
към чл. 20, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник - приобретател

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Вальор на обратна продажба

17/02/2005

(Попълва се ако има предварителна уговорка)“
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§ 40. Създават се приложения № 11а и 12а към чл. 20, ал. 2:
„Приложение № 11а
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2.
«ЗАЕМ НА ДЦК»

Вальор на сделката

15/04/2012

Емисия №

BG3010096005

Участник - заемодател

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Вальор на падежа на заема

17/04/2012
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Приложение № 12а
към чл. 20, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

«ЗАЕМ НА ДЦК»

Вальор на сделката

15/04/2012

Емисия №

BG3010096005

Участник - заемополучател

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100

Номинална стойност

10000000,

Вальор на падежа на заема

17/04/2012“
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§ 41. Приложение № 13 към чл. 20, ал. 3, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 20, ал. 3, т. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1
За извършените продажби на ДЦК с целево предназначение на физически лица
за периода .......... – .............. г.

Участник

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS/TARGET 2

1000010100

Емисия №

BG2210098112

Номинална стойност

16500,

Фактическа продажна стойност

17164,95

Средна продажна цена на 100 единици номинал

104,03“
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§ 42. Приложение № 14 към чл. 20, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 20, ал. 3, т. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2
За извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от физически лица

Дата на изкупуването

29.10.1998

Участник

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS/TARGET 2

1000010100

Емисия №

BG2210098112

Номинална стойност

7300,

Фактическа покупна стойност

7464,25

Покупна цена на 100 единици номинал

102,25“
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§ 43. Приложение № 15 към чл. 20, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 20, ал. 4

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №
BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010244

Номинална стойност

10000000,

Участник - приобретател

Банка „Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251022200

приобретателя
Сметка за сетълмент на парични средства на приобретателя в RINGS

1000010100“
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§ 44. Приложение № 16 към чл. 20, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 20, ал. 5

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 5
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №
BG3010096005
Участник - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на

9251011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010244

Номинална стойност

10000000,

Участник, водещ ДЦК на клиента - приобретател

Банка „Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252022200

участника
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS

1000010100“
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§ 45. Приложение № 17 към чл. 20, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 20, ал. 6

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО
ЧЛ. 20, АЛ. 6
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №
BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметката за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010244

Номинална стойност

10000000,

Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента

Банка „Б”

Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника

9252022200

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100“
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§ 46. Приложение № 18 към чл. 20, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 20, ал. 7

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 7
Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник, водещ ДЦК на клиента - прехвърлител

Банка „А”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252011100

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010244

Номинална стойност

10000000,

Участник, водещ ДЦК на клиента - приобретател

Банка “Б”

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на

9252022200

участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS

1000010100“
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§ 47. Приложение № 21 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 21
към чл. 26, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
ДЦК
Долуподписаният................................................................................................................,
(трите имена)
притежаващ лична карта №................, издадена на ................ от ..................., ЕГН (№
на документа за самоличност)
декларирам, че съм прехвърлил на....................................................................................
..........................................,
(трите имена)
*декларирам, че съм прехвърлил на..................................................................................
...........................................,
(фирма и ЕИК)
*представлявано
от..................................................................................................................
(трите имена)
притежаващ лична карта № ................, издадена на ................ от ........................, ЕГН
(№ на документа за самоличност) ..........................., от името и за сметка на
....................................................................................................... *
собствеността върху държавни ценни книжа от
емисия № ...................................... /...............................................,
(дата на емитиране)
в размер на .....................................................................................
(цифром и словом)
съвкупна номинална стойност сертификат № ..................................... .
............................
(дата)

Прехвърлител: ....................................
(подпис)
Приобретател: ....................................
(подпис)

* Попълва се за юридическо лице.“
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§ 48. Приложения № 22, 23 и 24 към чл. 41, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 22
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК
ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
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Приложение № 23
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК
ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на

BG12ABCD12345678901234

участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията, за която се провежда аукционът

BG1234567890

Номинална стойност

1300000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

101,46/5,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов

Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

юридическо лице
999999999
Фирма “AAAAA”

Номинална стойност

2000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

98,99/6,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

банка или
инвестиционен посредник
111111111
Банка “ББББББ”

Номинална стойност

4000000,

Цена/доходност на 100 единици номинал на

99,48/7,20

емисията, за която се провежда аукционът
Данни за клиента

чуждестранно лице
2222222222
“ССССССС”
Данни по чл.13 ал.4
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Приложение № 24
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
С ОПРЕДЕЛЕН СРОК (РЕПО-АУКЦИОН)

Сметка за сетълмент на парични средства на
BG12ABCD12345678901234
участника в RINGS/ TARGET2
Номер на емисията

BG1234567890

Дата на аукциона

20040109

Срок за обратното изкупуване в дни

1

Номинална стойност

1300000,

Годишен лихвен процент

5,20

Номинална стойност

2000000,

Годишен лихвен процент

5,25“
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§ 49. Приложения № 25 и 26 към чл. 46, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 25
към чл. 46, ал. 2
ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
BG12ABCD12345678901234

Номер на емисията, обявена за замяна

BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната

BG9876543210

Номинална стойност

1300000,
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Приложение № 26
към чл. 46, ал. 2

ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ
ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
BG12ABCD12345678901234

Номер на емисията, обявена за замяна

BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната

BG9876543210

Номинална стойност

1300000,

Данни за клиента

физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов

Номинална стойност

3000000,

Данни за клиента

юридическо лице
999999999
Фирма “AAAAA”

Номинална стойност

3000000,

Данни за клиента

банка или
инвестиционен
посредник
111111111
Банка “ББББББ”

Номинална стойност

3000000,

Данни за клиента

чуждестранно лице
2222222222
“ССССССС”
Данни по чл.13 ал.4“
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§ 50. Създават се приложения № 27 и 28 към чл. 33, ал. 4 и чл. 34:

„Приложение № 27
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34

ИСКАНЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на блокиране

15/03/2010

Емисия №

BG3010098005

Участник в ЕСРОТ

Участник „А”

Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК
на участника в ЕСРОТ

9251ХХХХХХ

Код на регистъра/сметката за блокирани
ДЦК на участника в ЕСРОТ

9253ХХХХХХ

Сметка за сетълмент на парични средства
на участника в RINGS

BGXXХХХXXXX

Номинална стойност на блокираните ДЦК

100000,
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Приложение № 28
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34

ИСКАНЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на деблокирането

15/03/2010

Емисия №

BG2010110004

Участник в ЕСРОТ

Участник „А”

Код на регистъра/сметката за блокирани
ДЦК на участника в ЕСРОТ

9253ХХХХХХ

Код на регистъра/сметката за собствени
ДЦК на участника в ЕСРОТ

9251ХХХХХХ

Сметка за сетълмент на парични средства
на участника в RINGS

BGХХХХХХХХХХ

Номинална стойност на деблокираните ДЦК

200000“
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