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Изх. № 13/15.06.2020 г.    

     

 

ДО 

 

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

КОПИЕ: 

 

Г-Н БОЙКО АТАНАСОВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

Г-ЖА МАРИЯ ФИЛИПОВА 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ  

НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ 

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ“ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ФИЛИПОВА, 

 

От името на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) бихме 

желали най-сърдечно да Ви благодарим за възможността да предоставим бележки, 

коментари и предложения в рамките на публичната консултация  във връзка с проекта на 
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Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, 

водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД 

(„Законопроекта“ и „Закона за Регистър А“). БАУД вече е давала становище по Концепцията 

за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в 

т. нар. „Регистър А“ („Концепцията“), която бе изготвена и публикувана на 16 януари 2019 г. 

на страницата в Интернет на Министерството на финансите (МФ), като Асоциацията изрази 

своята принципна подкрепа за Концепцията. 

В Проектозакона не са отразени значителна част от бележките, коментарите и 

предложенията на БАУД, направени във връзка с обсъждането на Концепцията. Считаме, че 

в този си вид, Проектозаконът няма да постигне целите си  и считаме, че е необходимо да се 

създаде работна група, като се отчитат становищата на пазарните участници и се намери 

решение на основните проблеми, които се идентифицират при прочита на конкретни 

текстове от Проектозакона. 

БАУД би подкрепил всяка инициатива и законодателни промени, които водят до 

увеличаване на ликвидността на българския капиталов пазар. Считаме също така,  че 

законодателната инициатива по уреждане на отношенията, свързани с личните сметки в 

Регистър А, няма да бъде ефективна, освен ако паралелно не бъде проведена мащабна 

информационна кампания, която да достигне до максимално широк кръг от акционери от 

масовата приватизация, като бъде облекчена и разширена възможността за проверка на 

сметки, при облекчени процедури. Ако бъде проведена такава кампания и на 

институционално ниво се предприемат комплекс от допълнителни мерки за повишаване на 

финансовата грамотност и култура на населението, това ще има дългосрочен позитивен 

ефект за развитието на капиталовия пазар и на икономиката на страната като цяло.    

Особено важно е паричната стойност на дяловете на притежатели на дялове в 

специално създадения инвестиционен фонд по чл. 7 (ИФ) от Проектозаконът да не се 

прехвърля в държавния бюджет след изтичане на указаните в чл. 14, ал. 1, 6 във връзка 

с ал. 7 срокове. С оглед осигуряване на максимална защита на интересите на акционерите от 

масовата приватизация/притежателите на дялове от проектирания инвестиционен фонд 

следва да се отхвърли каквато и да било възможност да се влезе в колизия с конституционни 

текстове и да се извърши пряка или косвена национализация на акциите от Регистър „А“. 

Само по този начин може да се съхрани доверието към капиталовия пазар и да се съдейства 

за привличането на инвеститори в икономиката на страната. 

Считаме също така, че по-подробно и с по-голяма систематика следва да се уредят 

отношенията, свързани със създаването, вида и режима на инвестиционния фонд по чл. 7, 

изискванията към управляващото дружество и управителя на портфейли, в това число: 

• В закона трябва детайлно да се разпишат разпоредби относно вида и правно-

организационната форма на този фонд, неговите основни характеристики, 

приложимите разпоредби от действащото законодателство, преди всичко 

Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). 
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• По-конкретно следва да бъдат разписани в Проектозакона и основните 

изисквания към Управляващото дружество (УД) на ИФ. Трябва да има изрични 

разпоредби отнасящи се до опита на това УД в управлението на подобни 

инвестиционни фондове, размера на активите под управление, добра репутация 

и притежаваните ресурси (човешки, финансови и организационни). Специални 

изисквания следва да има и към депозитаря на инвестиционния фонд. 

• Следва в Проектозакона да се уреди специален режим за извършването на 

първоначалната оценка на „спящите акции“ и правилата и методиката, по 

които такава оценка ще се извърши, евентуално привличане на независими 

оценители или големи одиторски фирми за извършване на такава оценка. 

Следва да се предвидят и текстове за последваща проверка на извършеното 

първоначалното оценяване, която да се извърши или от депозитарната 

институция, или от втори независим оценител.  

• Считаме, че е нужно в закона да се разпишат изисквания към управляващото 

дружество и управителя на портфейла, които максимално да мотивират 

мениджърите за идентифициране на всички дялопритежатели и установяване 

на комуникация с тях. Към управителя на портфейла следва да се прилагат 

всички изисквания, приложими и към управляващото дружество на 

инвестиционния фонд. 

• Следва също така да се изясни защо на лицата, които притежават акции, които 

не са допуснати за търговия на регулиран  пазар и не са публично търгувани, е 

дадена възможност по чл. 17, ал. 2 да се откажат от управлението на акциите от 

управителя на портфейла, дори да си върнат акциите по лична сметка в ЦД, а 

аналогично право не е предоставено на лицата, които притежават публично 

търгувани акции, включително придобити с инвестиционни бонове 

Оставаме на разположение за дискусия по темата, с оглед обсъждане на 

конкретни текстове, възможни варианти и намиране на решение на идентифицираните 

във връзка с Проектозакона проблеми.  

С най-сърдечни пожелания за добро здраве и ползотворна работа! 

 

 

С уважение: 

 

 

Петко Кръстев 

 

 

Председател на УС на БАУД 
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