
     

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 30.09.2013 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. С 

Решение на Съвета на директорите на дружеството са приети Вътрешни правила за 

избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или 

кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, съгласно 

цитираното Постановление на МС.  

В съответствие с Вътрешните правила, през м. септември е проведена процедура за 

избор на обслужваща банка на дружеството. Въз основа на представените оферти и 

критерия икономически най-изгодна оферта, за обслужваща банка е избрана 

„Централна кооперативна банка” АД. През месец октомври е стартирана и процедура 

по избор на банка за изпълнител на финансовата услуга – депозиране на свободни 

парични средства. 

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

30.09.2013 г. и същото не попада в обхвата на т.3 от Правилата относно ограниченията 

за концентрация. 

 

2. „Българска фондова борса – София” АД 

 

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

институции, като предвид матуритетната структура на ликвидните активи, дружеството 

е в процес на изпълнение на правилата за концентрация на паричните средства.  

„Българска фондова борса – София” АД 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. Тези 

политики влизат в сила от датата, до която, съгласно ПМС №127/2013г. , дружеството 

следва да приведе дейността си в съответствие с Правилата. 

 


