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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа

(Обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
�Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:
1. публичното предлагане и търговията с ценни книжа, издаването и

разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на  публично
предлагане, както и ограничения относно разпореждането с ценни книжа, издадени
чрез непублично  предлагане;

2. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, на Централния
депозитар, на инвестиционните посредници, на инвестиционните и управляващите
дружества, на физическите лица, които непосредствено извършват инвестиционни
консултации и сделки с ценни книжа, както и условията за извършване на тези
дейности;

3. изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа;

4. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 2
и 3, както и към лицата, притежаващи повече от 10 на сто от гласовете на общото
събрание на лицата по т. 2 и 3, и

5. държавният контрол за осигуряване спазването на този закон.
(2) Целта на този закон е:
1. осигуряване защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез

създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на ценни
книжа;

2. създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен
пазар на ценни книжа;

3. поддържане на стабилността и на общественото доверие в пазара на
ценни книжа.�

§ 2.  В чл. 2, ал. 1, т. 3 след думите �други дългови ценни книжа� се поставя
запетая и се добавя �както и с валутни курсове и лихвени проценти�.

§ 3.   В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Публично предлагане на ценни книжа е едно или повече предложения

за възмездно прехвърляне и/или една или повече покани за отправяне на предложение
за възмездно придобиване на ценни книжа от един клас до:

1. 50 и повече лица в продължение на една календарна година, или
2. неопределен кръг лица, включително чрез средствата за масово

осведомяване.�
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
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�2. акции се предлагат само на акционери и/или на служители в трудови
правоотношения с дружеството или свързано с него лице, ако общият брой на лицата,
до които се отнася предложението, е по-малък от 300.�

§ 4.   В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
�(2) Първично публично предлагане е и предлагането за записване на акции

на учредителното събрание на дружество в процес на учредяване, когато на
събранието присъстват 50 и повече лица.�

§ 5. В чл. 6 т. 4 се изменя така:
�4.  публично предложение за възмездно придобиване или покана за

отправяне на предложения за възмездно прехвърляне на ценни книжа при условията
по чл. 4, освен:

а) в случаите на търгово предлагане;
б) когато ценните книжа не са издадени от публични дружества или други

емитенти на ценни книжа.�

§ 6.  Член 8  се изменя така:
�Чл. 8. (1) Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък

"комисията", е независим държавен орган към Министерския съвет за регулиране и
контрол върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 с оглед постигане целите
на този закон.

(2) При изпълнение на своите функции комисията следва да приема ясни и
последователни решения, да бъде открита и отговорна за своите действия, както и да
преценява тежестта на регулативните ограничения и очакваната от тях полза и да
стимулира лоялната конкуренция.�

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Комисията се състои от председател и шестима членове, които се

определят и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на
финансите. Договорите с тях се сключват от министър�председателя за срок 5 години.
Председателят и членовете на комисията продължават да изпълняват длъжностите си
и след изтичането на техния мандат до освобождаването им от Министерския съвет. В
едномесечен срок от изтичането на мандата на председателя и членовете на комисията
Министерският съвет взема решение за назначаване на председател и членове на
комисията.�

2. В ал. 2 числото �10� се заменя с �5�.
3. В ал. 3, т. 2 след думите �ценни книжа� се поставя запетая и се добавя

�във финансите или в банковото дело�.
4. Алинея 5 се изменя така:
�(5) Служебна тайна е цялата информация, която е станала известна на

председателя, на членовете на комисията и на служителите от административната
служба във връзка с изпълнението на техните функции, с изключение на
информацията, която съгласно закона следва да бъде публично оповестена или е
обществено достояние. Председателят, членовете на комисията и служителите от
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административната служба не могат да използват служебната тайна за
облагодетелстване на себе си или друго лице.�

5. В ал. 6 думите �ал. 3� се заменят с �ал. 5�.
6. В ал. 7 думите �служебните и търговските тайни, станали им известни по

повод на работата� се заменят със �служебната тайна�.

§ 8.  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
�(3) Комисията огласява публично взетите решения във връзка с

осъществяването на своите функции. Комисията оповестява създадената практика по
прилагането на закона, включително мотивите за нейната промяна.�

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4  и в нея думите �Закона за
административното производство� се заменят със �Закона за Върховния
административен съд�.

§ 9.  В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
�1. контролира лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в случаите, предвидени в

този закон и в подзаконовите актове по прилагането му, за законосъобразното и
правилното осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес,
защитата на инвеститорите и другите цели на този закон, включително като извършва
проверки;�

б) създава се нова т. 7:
�7. има право на иск:
а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписването, както

и за несъществуване на вписано обстоятелство;
б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на

контролираните от нея лица или сключени в нарушение на този закон и нормативните
актове по прилагането му;

в) за отменяне на решение на общото събрание на публично дружество,
когато решението противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава
на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по
неговото седалище в 14-дневен срок от получаване на протокола от заседание на
общото събрание;�

в) досегашната т. 7 става т. 8;
г) създават се нови т. 9 и 10:
�9. участва в изготвянето на счетоводните стандарти за публичните

дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества,
инвестиционните посредници и управляващите дружества и контролира
съответствието на счетоводните отчети на тези лица с изискванията на закона;

10. води публичните регистри по чл. 18, ал. 1, съдържащи информация за
пазара на ценни книжа;�

д) създава се т. 11:
�11. приема правила за професионалната етика на комисията и

административната й служба;�
е) досегашната т. 8 става т. 12 и в нея след думите �осъществяваната

дейност� се добавя �и разпространява по друг начин информация относно
функционирането на пазара на ценни книжа�;
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ж) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 13 и 14.
2. В ал. 2 след думата �закон� се добавя �и подзаконовите нормативни

актове по прилагането му.�

§ 10.  В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя �както и да изисква

проверяваните лица да се явят в сградата на комисията�
2. В ал. 4, т. 1 накрая се добавя �или се явява в сградата на комисията;�.

§ 11. Създава се чл. 16а:
�Чл. 16а. (1) Всяко лице, за което има данни, че може да даде сведения от

съществено значение за дейността на проверявани лица по чл. 15, ал. 1 или 2, следва
да даде писмени обяснения след поискване от комисията, освен ако са налице
уважителни причини. Комисията изисква писмените обяснения по реда на чл. 213, ал.
2. Член 15, ал. 4 се прилага съответно.

(2) Преди да даде писмените обяснения, лицето се предупреждава за
наказателна отговорност по Наказателния кодекс, ако в писмените си обяснения
съзнателно потвърди неистина или затаи истина. Лицето може да откаже да дава
сведения само ако предмет на проверката е дейността на негов низходящ, възходящ,
съпруг, съпруга, брат или сестра, роднини по сватовство от първа степен, както и
лицето, което със своите писмени обяснения би причинило вреда или наказателно
преследване на себе си или на свои роднини, посочени в тази алинея.

(3) Лицето има право да му бъдат заплатени направените разноски.�

§ 12.  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
�(2) Комисията при и по повод изпълнение на възложените й функции има

право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и
поддържани с бюджетни средства чрез определени със заповед на председателя
длъжностни лица от административната служба.�

§ 13. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение второ:
�Публично дружество или друг емитент в производство по ликвидация или

несъстоятелност се освобождава от заплащането на такси.�

§ 14.   В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
�(1) Всеки има право да преглежда водените от комисията регистри, както и

да получава срещу заплащане на такса удостоверения относно вписаните в тях
обстоятелства и заверените преписи от решенията на комисията.�

2. Създава се ал. 2:
�(2) Всеки има право да преглежда подадените в комисията заявления за

потвърждения на проспекти, регистрация на емисии и търгови предложения заедно с
приложените документи и да получава срещу заплащане на такса копия от тези
документи.�

§ 15.  В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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�(4) Фондовата борса може да организира отделни пазарни сегменти за
извършване на приватизация, първично публично предлагане, търгово предлагане на
ценни книжа и други.�

2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 16. В чл. 27, ал. 1, т. 1 думите �борсови пазари� се заменят с �пазарни
сегменти�.

§ 17.  В чл. 54, ал. 7 се създава изречение трето:
�Инвестиционният посредник-банка отчита отделно паричните средства на

клиенти по сделки с ценни книжа.�

§ 18. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата �капитал� се добавя �не по-малко от

250 хил. лв.�, а думите �чиито минимални размери� се заменят с �чиято�.
2. Алинея 3 се изменя така:
�(3) С наредба се определят по-високи изисквания за капитала, ако

инвестиционният посредник поема емисии на ценни книжа за собствена сметка и
извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка.  С наредба се определят по�леки
капиталови изисквания, ако инвестиционният посредник не извършва сделки с ценни
книжа за собствена сметка и управление на индивидуални портфейли от ценни книжа
и/или пари по собствена преценка без нареждания на клиента.�

3. Създават се ал. 5 и 6:
�(5) Инвестиционният посредник е длъжен да отстрани посочените от

комисията непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с
националните счетоводни стандарти, допуснати в отчетите за капиталова адекватност
и ликвидност, както и в счетоводните отчети, регистри и други счетоводни документи
в определен от комисията достатъчен  срок.

(6) Комисията взема решение по ал. 5 по реда на чл. 212.�

§ 19. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1.  В ал. 1 се създава изречение трето:
�Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си и с ценни

книжа, които са базови спрямо издадени от него български депозитарни разписки по §
1, т. 8.�

2. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на

инвестиционния посредник, може да е свързано лице с инвестиционния посредник
само ако клиентите са дали писмено съгласие за това. Инвестиционният посредник-
банка може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.�

3. Създава се нова ал. 3:
�(3) Издадени от инвестиционния посредник ценни книжа, които се

притежават от негови клиенти, могат да бъдат регистрирани по клиентски подсметки
към сметката на инвестиционния посредник в Централния депозитар.�

4. Създава се ал. 4:
�(4) Инвестиционният посредник редовно уведомява клиентите си за

паричните средства и ценните книжа, които държи за тяхна сметка, и за условията на
договорите за тяхното съхраняване.�

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
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§ 20. В чл. 78 ал. 4 се изменя така:
�(4) В случаите на записване или продажба в нарушение на забраната по ал.

3, както и когато съществена информация в проспекта е невярна или в проспекта е
укрита съществена информация, инвеститорът в 3-месечен срок от установяване на
съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от приключване на
подписката или извършване на продажбата, може да иска придобиването на ценните
книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.�

§ 21.  В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
�4. за акции от увеличението на капитала на публично дружество и за

свързаните с тях права, ако през предходната и текущата година не са установени
нарушения, свързани със задълженията на публичното дружество за разкриване на
информация по раздел IV.�

б) точка 7 се изменя така:
�7. за дългови ценни книжа с падеж до една година, издавани от банки на

основата на привлечените от тях влогове;�.
2. Създава се нова ал. 2:
�(2) В случая по ал. 1, т. 4 поканата за свикване на общото събрание на

акционерите за вземане на решение за увеличаване на капитала, съответно
съобщението за публичното предлагане на акции от новата емисия, когато решението
се взема от управителния орган на публичното дружество, трябва да отговаря на
изискванията на чл. 112а.�

3.   Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
�(3) Ако не са налице условията по ал. 1, т. 4, данните по чл. 82, ал. 1 за

правата трябва да се съдържат в потвърдения проспект за свързаната с тях емисия от
акции.�

4.  Създава се ал. 4:
�(4) В случаите, когато няма издаден проспект, инвеститорите имат правото

по чл. 78, ал. 4, ако другата информация относно публичното предлагане,
разпространена от емитента или инвестиционния посредник, е невярна или е била
укрита съществена информация.�

§ 22. Създава се чл. 79а:
�Чл. 79а. (1) Ако през съответната календарна година се издават повече от

една емисии ценни книжа от един клас, всяка от които се предлага до по-малко от 50
лица, но общият им брой адресати е повече от 50 лица, чл. 78 се прилага за емисията,
която преминава този праг.

(2) Комисията издава потвърждение на проспекта по ал. 1, ако ценните
книжа от досега издадените през годината емисии отговарят на условията по чл. 3.
Всички емисии ценни книжа по ал. 1 се регистрират в комисията като публични при
условия и по ред, определени в наредба. �

§ 23. Създава се чл. 80а:
�Чл. 80а. За неуредените с този закон положения относно издаването на

ценни книжа при условията на първично публично предлагане се прилага Търговският
закон.�
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§ 24. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
�(3) Членовете на управителния орган на емитента, неговият прокурист,

както и подписалият проспекта инвестиционен посредник отговарят солидарно за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта.
Главният счетоводител отговаря солидарно с лицата по изречение първо за вреди,
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в счетоводните отчети на
емитента, а дипломираният експерт-счетоводител - за вредите, причинени от
заверените от тях счетоводни отчети.�

2. Създава се ал. 4:
�(4) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно

за другата информация, разпространена от емитента или инвестиционния посредник
във връзка с публичното предлагане.�

§ 25. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
�Когато емитент е банка, тази сметка се открива в друга банка.�
2. Създава се нова ал. 2:
�(2) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключване на

подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на съда.�
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 26. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
(2) Ако в срок 3 месеца от получаване на заявлението комисията не се е

произнесла окончателно, проспектът се счита за потвърден.�

§ 27.  В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите �се публикува в два централни ежедневника� се заменят

със �се обнародва в �Държавен вестник� и се публикува в един централен
ежедневник�.

2. В ал. 6 думата �проспекта� се заменя с �подадения в комисията
проспект�.

3. Създава се нова ал. 7:
�(7) Емитентът и инвестиционният посредник по чл. 78, ал. 1 не могат да

правят изявления, свързани със заявеното публичното предлагане, които противоречат
на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект, или съдържат
съществена информация, която липсва в проспекта.�

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
�(8) Изискванията за предоставяне на проспекта и другата, свързана с

публичното предлагане информация на разположение на обществеността, за
рекламите и публикациите по ал. 6, за срокове, методи и места за разпространение, за
публикуване в пресата на резюме или за разпространяване на информацията чрез
информационна агенция се определят с наредба.�

§ 28.  В глава шеста, раздел IV се създава чл. 93а:
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�Чл. 93а. (1) Отчетите и уведомленията по този раздел следва да съдържат
информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано
инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни,
подвеждащи или непълни данни.

(2) Отчетите и уведомленията по този раздел се подписват от лица, които
представляват емитента, като с подписа си те удостоверяват, че отчетите и
уведомленията отговарят на  изискванията на закона.

(3) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият
прокурист са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи
или непълни данни в отчетите и уведомленията по този раздел. Главният счетоводител
е солидарно отговорен с лицата по предходното изречение за вредите, причинени от
неверни, подвеждащи или непълни данни в счетоводните отчети на емитента, а
дипломираният експерт-счетоводител - за вредите, причинени от заверените от тях
счетоводни отчети.�

§ 29. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �шестмесечен отчет в срок до 30 дни от края на първото

финансово полугодие� се заменят с �тримесечен отчет в срок 30 дни от края на всяко
тримесечие�.

2. В ал. 2 думата �шестмесечният� се заменя с �тримесечният�.

§ 30. В чл. 96 думата �шестмесечния� се заменя с �тримесечния�.

§ 31.  В чл. 97 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Емитентите, които изготвят счетоводни отчети в съответствие с

международните счетоводни стандарти, са длъжни да представят тези отчети и на
комисията.�

2. Алинея 2 се отменя.

§ 32.  В чл. 98 ал. 2 и 3 се изменят така:
�(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от емитента до края на работния

ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното
обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър � до края на
работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 3 работни
дни от вписването.

(3) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез
водения от нея регистър за публични дружества и други емитенти на ценни книжа.�

§ 33.  Създава се чл. 98а:
�Чл. 98а. (1) Емитентът е длъжен да отстрани посочените от комисията

непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с
Националните счетоводни стандарти, допуснати в отчетите и уведомленията по този
раздел, както и в съответните регистри и други счетоводни документи в определен от
комисията достатъчен  срок.

(2) Комисията взема решение по ал. 1 по реда на чл. 212.�

§ 34. Член 99 се изменя така:
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�Чл. 99. (1) В случай че ценните книжа на емитента се търгуват на
регулиран пазар, емитентът уведомява и представя информацията по този раздел и на
регулирания пазар в сроковете по този раздел.

(2) Регулираният пазар дава публичност чрез своя бюлетин на
информацията по ал. 1 до началото на търговията с ценни книжа в деня, следващ деня
на получаването й.�

§ 35.  В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 1 и 2:
�(1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по този

раздел, реда и начина на предоставянето им на комисията, както и относно публичното
разпространяване на информацията по този раздел се определят с наредба.

(2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство
по ликвидация или несъстоятелност, се определят с наредба.�

2. Досегашният текст става ал. 3.

§ 36.  В чл. 101, ал. 1 думите �освен при обратно изкупуване на ценни
книжа от техния емитент� се заличават.

§ 37.  В чл. 102  ал. 3 се отменя.

§ 38. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите �чл. 119, ал. 5, 6 и 7 и� се заличават.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
�(5) Когато дружеството е учредено при условията на чл. 5, ал. 2 или

решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 1 е взето от общото събрание, в
устава се посочва, че дружеството е публично. В случаите на овластяване на
управителния съвет, съответно на съвета на директорите, да увеличава капитала при
условията на първично публично предлагане или да регистрира емисия акции за
вторично публично предлагане по ал. 1, т. 2 в устава се посочва, че дружеството е
публично от настъпване на съответното обстоятелство.

(6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично.
Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това
обстоятелство.�

3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думата �регистрация� се заменя с

�вписване в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3�.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9.

§ 39.  В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с

пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на
дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
Член. 174, ал. 1, т. 3, чл. 188 и чл. 192а, ал. 1, т. 2 от Търговския закон не се прилагат.�

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
�(4) Публично дружество не може да издава привилегировани акции,

даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
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(5) Публично дружество може да придобива собствени акции с право на
глас в случаите на намаляване на капитала и обратно изкупуване при условията и по
реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно
притежаване на  най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3
от акциите с право на глас не се прилагат.

(6) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас
в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на
приелите предложението акционери.�

§ 40.  Член 112 се изменя така:
�Чл. 112. (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки

акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала
преди увеличението. Член 194, ал. 4 от Търговския закон не се прилага.

(2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на
нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава
едно право.

(3) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез
увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез
превръщане в акции на облигации по чл. 215, ал. 3 от Търговския закон, които не са
издадени като конвертируеми.

(4) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната
стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. Член 188, ал. 1,
изречение второ от Търговския закон не се прилага.�

§ 41. Създават се чл. 112а, 112б, 112в и 112г:
�Чл. 112а. (1) Ако не е издаден проспект за акции на публичното

дружество, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в
поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, трябва да съдържа информация за:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
3. обща информация и перспективи пред дружеството за текущата

финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от

новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от
новата емисия;

8.  други данни, определени с наредбата по чл. 212 г.
(2) Управителният съвет, съответно съветът на директорите, може да взема

решение за увеличаване на капитала по ал. 1, ако е овластен за това в устава на
публичното дружество и ако съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1
съдържа информацията по ал. 1.  

(3) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията поканата по
ал. 1, съответно съобщението за публичното предлагане по ал. 2, най-малко
14 дни преди публикуването им. Дружеството може да публикува поканата, ако в 14-
дневния срок не е уведомено от комисията относно откриване на производство за
прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 спрямо
дружеството във връзка с увеличението на неговия капитал.
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Чл. 112б. (1) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество
съдържа условията по чл. 112а, ал. 1, посочване на инвестиционен посредник с
капитал не по�малък от предвидения в чл. 56, ал. 1, който да  обслужва увеличението
на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.
Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на
Централния депозитар протокола с решението за увеличаване на капитала в срок 3
работни дни от провеждане на общото събрание.

(2) Право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили
акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване
на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган � лицата,
придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението по чл.
93. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на
лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите.

(3) Срокът за прехвърляне на правата по чл. 112а, ал. 1, т. 5 не може да бъде
по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

(4) Срокът за записване на акции по чл. 112а, ал. 1, т. 6 е най-малко 30 дни.
Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне
на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след
изтичането на срока за прехвърляне на правата.

(5) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.
Регулираният пазар, на който са приети за търговия акции на публичното дружество, е
длъжен да приеме за търговия издадените от дружеството права.

(6) На петия работен ден след изтичането на срока за прехвърляне на
правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на
регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до изтичането на срока за прехвърляне
на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на
неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между
техните притежатели.

(7) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална
сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до влизането в сила
на съдебното решение за увеличаване на капитала.

(8) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ
възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и
неговите членове.

(9) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният
депозитар оповестявя публично информация за упражнените до края на предходния
работен ден права.

(10) Алинеи 1-9 се прилагат съответно при издаване на варанти и
конвертируеми облигации.

(11) Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от
приключването на подписката за нейното провеждане и за резултатите от нея,
включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и
записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни
съществени данни.

Чл. 112в. Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на
публично дружество е допустимо само ако са спазени разпоредбите на тази глава.
Дружеството е длъжно да представи доказателства пред съда, че са спазени
изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112а, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 11, изречение първо, а
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когато решението за увеличение на капитала на дружеството е взето от общото
събрание � и изискванията на чл. 115, ал. 2.

Чл. 112г. Министерският съвет приема наредба по прилагането на
чл. 112, 112а, 112б и 112в.�

§ 42.  В чл. 113, ал. 1 съюзът �и� се заменя със запетая, а след думите �чл.
195� се добавя �и чл. 196, ал. 3�.

§ 43. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Управителният орган на публично дружество, без да бъде изрично

овластен за това от общото събрание, не може да извършва едно или повече действия
или сделки, в резултат на които настъпва съществено изменение в дейността или във
финансовите резултати на дружеството, когато в период една година:

1. прехвърля, отдава под наем, предоставя за ползване или като
обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на дружеството на обща
стойност над една трета, а когато действието е извършено в полза или страна по
сделката са свързани с дружеството лица - над 10 на сто от стойността на активите по
последния заверен от дипломиран експерт-счетоводител годишен отчет на
дружеството;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани
лица на обща стойност над една трета, а когато задълженията възникват към свързани
с дружеството лица - над 10 на сто от стойността на активите на дружеството по т. 1;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица
надхвърлят една трета, а когато длъжници на дружеството са свързани с дружеството
лица - над 10 на сто от стойността на активите на дружеството по т. 1.�

2. Създава се нова ал. 2:
�(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите на предоставяне на

обезпечение по банков кредит.�
3. Създава се ал. 3:
�(3) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран

доклад за целесъобразността и условията на действията и сделките по ал. 1. Докладът
е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото
събрание. С наредба се определят обстоятелствата по ал. 2, които подлежат на
разкриване от управителния орган пред общото събрание.�

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
�(4) Общото събрание на дружеството взема решение по ал. 1 в случаите на

разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в
останалите случаи � с обикновено мнозинство от представения капитал.�

5. Създават се ал. 5 и 6:
�(5) В случай че управителният орган на дружеството е предприел

действията или сделките по ал. 1, без да е надлежно овластен за това с решение на
общото събрание, той е длъжен да свика извънредно общо събрание за одобряване на
предприетите действия и/или сключените сделки в срок 1 месец след тяхното
предприемане и/или сключване.  Алинеи 2 и 3 се прилагат съответно.

(6) Когато действието по ал. 1 е извършено в полза, съответно страна по
сделката е акционер, притежаващ повече от 33 на сто от капитала на дружеството или
на свързани с него лица, винаги е необходимо предварително овластяване от общото
събрание.�
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§ 44.  В чл. 115 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Дружеството е длъжно да обнародва поканата по чл. 223, ал. 4 от

Търговския закон в �Държавен вестник� и да я публикува в един централен
ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.�

2. В ал. 3 след думите �поканата по ал. 2� се добавя �заедно с материалите
за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон� и се създава изречение второ:

�Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените
материали�.

3. Алинея 13 се изменя така:
�(13) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на

гласувания на общото събрание дивидент в 3�месечен срок от провеждането му.
Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.
Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.�

§ 45. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се  ал. 11:
�(11) Условията и редът за упълномощаване по инициатива на

упълномощения за гласуване на общо събрание чрез пълномощник, както и условията,
при които съпруг, роднина по права линия или инвестиционен посредник могат да
бъдат упълномощени за това без нотариална заверка, се определят с наредба.�

§ 46. Създават се чл. 116а, 116б, 116в и 116г:
�Чл.116а. За членове на управителните и контролните органи на публично

дружество не могат да се избират лица, които са осъдени в Република България или в
чужбина за измама, присвояване, престъпления против стопанството, против
данъчната, финансовата и осигурителната система. Преди избирането им за членове на
тези органи лицата декларират писмено пред органа, който ги избира, дали са налице
обстоятелства по предходното изречение.

Чл.116б. (1) Членове на управителните и контролните органи на публично
дружество са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно и да полагат
дължимата грижа за нарастване стойността на акциите, издадени от дружеството.
Членовете на управителните и контролните органи са длъжни да предпочитат интереса
на дружеството пред своя собствен интерес.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и
интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат � да ги разкриват
своевременно и да не участват при вземането на решения в тези случаи.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят тайните на дружеството и след като
престанат да бъдат членове на съответните органи до публичното оповестяване на
съответните обстоятелства.

Чл.116в. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете на
управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който
са дъжими, задължително се определят от общото събрание.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат
гаранция за управлението си.

(3) Гаранцията по ал. 2 може да бъде внесена в пари или в държавни ценни
книжа. Видът и размерът на гаранцията се определя от общото събрание на
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акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на лицата по  ал.
1.

(4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията
на страната. Лихвите и други подобни доходи от блокираните в банка гаранции са
свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното
лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до попълването на
пълния размер на гаранцията.

(6) Гаранцията се освобождава:
1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото

събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от
длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за
това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на
управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на
заверени от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата
година до датата на провеждане на общото събрание.

(8) Алинеи 1-7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на
общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно от съвета на
директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените
възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените
задължения на съответното лице.

Чл. 116г. (1) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да
избере директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща
квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде
член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:
1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на

дружеството и неговите акционери в периода между две общи събрания, като
предоставя на акционерите информация относно текущото финансово и икономическо
състояние на дружеството, както и всяка друга информация, необходима им в
качеството им на акционери;

2. отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за
свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява протоколите от заседанията на управителния и
надзорния орган на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и
сведения на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват
ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред
акционерите на годишното общо събрание.

(5) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а и чл. 116б,
ал. 2 и 3.�

§ 47. В чл. 117  се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
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�(1) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания
пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието
на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.�

2. Създава се ал. 2:
�(2) Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на

протокола по ал. 1, както и да получи от комисията копие от него.�

§ 48. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Лицата по ал. 1 могат:
1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за

обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на
членовете на управителните и контролните органи;

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да
изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на
техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.�

2. Създава се ал. 3:
�(3) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и 3.�

§ 49. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите �14 дни преди това:� се заличават, а в буква �а� след думите

�50 лица� се добавя �14 дни преди общото събрание, както и в деня, към който е
изготвен последният заверен от дипломиран експерт-счетоводител счетоводен отчет�;

б) в т. 1 буква �б� и  т. 2 се отменят;
в) точка 3 се изменя така:
�3. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а  и:
а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите -

обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с

мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват
акциите, които търговият предложител е придобил преди регистрирането в комисията
на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1; търговият предложител гласува само с
акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение след това.�

2. Алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.

§ 50. В чл. 120 след думата �дружество� се поставя запетая и се добавя
�включително за формата, реда и начина на предоставяне на информацията по чл. 115,
ал. 3 и чл. 117, както и за публичното разпространяване на тази информация�.

§ 51. Член 140 се изменя така:
�Чл.140. Министерският съвет издава наредба по прилагането на тази

глава.�

§ 52. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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�(1) Лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от 50 на
сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, е длъжно в срок 14 дни от
придобиването:

1. да регистрира в комисията съгласно чл. 151 търгово предложение към
останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за
замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или

2. да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или
чрез свързани лица по-малко от 50 на сто от гласовете в общото събрание на
дружеството.�

2. Алинеи 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
�(6) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и за лице, което придобие пряко,

чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 2/3 от гласовете в общото събрание
на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето
прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица
или непряко по ал. 2 по-малко от 2/3 от гласовете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат
съответно.

(7) Ако лицето по ал. 1 придобие в 14-дневния срок повече от 2/3, то
регистрира едно търгово предложение.

(8) Лице, което притежава пряко, чрез свързани лица и/или непряко по ал. 2
повече от половината от гласовете в общото събрание, няма право да придобива,
включително чрез свързани лица или непряко по ал. 2, в рамките на една година акции
с право на глас в количество по-голямо от 3 на сто от общия брой акции на
дружеството, без да отправи търгово предложение по чл. 149б. Алинея 5 се прилага
съответно.

(9) Лицата по ал. 1, 2, 6 и 8 са длъжни да осъществят търговото предлагане
чрез упълномощен от тях инвестиционен посредник, като ползват възможностите за
дистанционно приемане на търговото предложение чрез Централния депозитар.
Инвестиционният посредник трябва да разполага с капитал не по-малък от
предвидения в чл. 56, ал. 1.�

§ 53. Създават се чл. 149а и 149б:
�Чл.149а. (1) Лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко

в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на
публично дружество, има право да регистрира търгово предложение за закупуване на
акциите на останалите акционери. Член 149, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.

(2) Ако лицето по ал. 1 не регистрира търгово предложение в срок
14 дни след придобиването на броя гласове по ал. 1, то е длъжно да уведоми
акционерите, регулирания пазар и комисията за своите намерения да регистрира
търгово предложение най-малко 3 месеца предварително. Лицето е длъжно незабавно
да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за
търгово предложение отпадне, включително за причините за това.

(3) Комисията може да откаже публикуването на търгово предложение по
ал. 1, ако в последните 24 месеца предложителят е нарушил изискването по чл. 149, ал.
8.

(4) До публикуването на търговото предложение, както и 14 дни след
крайния му срок лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да закупи акциите на всеки
акционер.  В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6.

Чл. 149б. (1) Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в
общото събрание на публично дружество и иска да придобие пряко, чрез свързани
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лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 1/3 от гласовете в общото
събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване
или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително
потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията. Член 149, ал. 3 и 4 се
прилагат съответно.

(2) Предложителят по ал. 1 е длъжен да закупи, съответно да замени,
всички акции с право на глас на приелия предложението акционер.  Ако броят на
депозираните акции с право на глас от страна на всички акционери, приели
предложението, надвишава общото количество акции по търговото предложение,
предложителят закупува или заменя акции от всеки от приелите акционери
съразмерно на депозираните от тях акции.

(3) Лицето по ал. 1 може да определи минималния брой акции, които следва
да му бъдат предложени за придобиване, за да бъде това предложение валидно.

(4) Комисията може да спре търговията с акции на дружеството, чиито
акции са обект на търговото предложение, ако това се налага с оглед  на принципите
по чл. 150, ал. 1.�

§ 54. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в ал. 2 в началото след думите �чл. 149, ал. 1� се поставя запетая и се

добавя �6 и 8, чл. 149а и 149б�;
б)  в т. 2 след думите �да поиска� се добавя �или иска�;
в) в т. 6 след думата �акциите� се добавя �и доказателства за наличието на

необходимите средства за закупуване или на необходимите ценни книжа за замяна�.
2. В ал. 3 думите �чл. 149, ал. 6� се заменят с �чл. 149а�.
3. В ал. 4 думите �ал. 8� се заменят с �ал. 9�.
4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
�(6) Предложението по чл. 149а включва обосновка на предлаганата цена,

съответно на предлаганата разменна стойност по чл. 150, ал. 2, т. 3. В обосновката се
посочва стойноста на една акция на дружеството, изчислена въз основа на
счетоводния баланс, на очакваните бъдещи парични приходи от акцията и по други
оценъчни методи. Изисквания към съдържанието на обосновката се определят с
наредба.

(7) Цената, съответно разменната стойност на търговото предложение по
чл. 149а, не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

1. стойността на акцията, посочена в обосновката по ал. 6, и
2. средната претеглена пазарна цена на акциите за последните

3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция, заплатена от
предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.�

5. Създава се нова ал. 8:
�(8) Цената на търговите предложения по чл. 149, ал. 1, 6 и 8, както и по чл.

149б не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за
последните 3 месеца, а когато такава не е налице - най-високата цена за една акция,
заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на
предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена
съгласно ал. 6.�

6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.

§ 55. В чл. 151 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Предложенията по чл. 149, ал. 1, 2, 6, 8 и чл. 149а се регистрират в

комисията и могат да бъдат публикувани, ако в срок 14 работни дни комисията не
издаде временна забрана, а относно предложението по чл. 149б - окончателна забрана.
Непроизнасянето на комисията в сроковете по предходното изречение се смята за
мълчаливо потвърждение на търговото предложение.�

2. Алинея 3 се изменя така:
�(3) Управителният орган на дружеството в 3-дневен срок от получаване на

предложението представя в комисията и на предложителя мотивирано становище по
предложената сделка, включително дали предложението е справедливо спрямо
акционерите, към които е адресирано, с оглед развитието на дружеството в бъдеще.
Становището трябва да съдържа и информация относно съществуването на евентуални
споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството - обект
на търговото предложение, доколкото такава е известна на управителния орган, както
и сведения за броя акции от дружеството, притежавани от членовете на управителния
му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението.�

§ 56. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Ако представените документи са нередовни, нужна е допълнителна

информация или доказателства за верността на данните, в срок 14  работни дни от
регистрацията на предложението комисията издава временна забрана за публикуване
на предложението и изпраща съобщение за констатираните непълноти и
несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства. Относно
търговото предложение по чл. 149б срокът по предходното изречение е 7 работни
дни.�

2. Създава се нова ал. 2:
�(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 могат да се

извършват и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по телекс, телефакс,
с телеграма или по електронна поща. Уведомяванията и съобщаванията с препоръчано
писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето
им, по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е
извършило, както и от потвърждението за получаване, по телекс - с писменото
потвърждение за изпратено съобщение, а по електронна поща - с копие от електронния
запис за изпратеното съобщение.�

3. Създава се ал. 3:
�(3) Ако уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не

бъдат приети на посочените от лицата или вписани в съответния регистър по чл. 18,
ал. 1 адрес, телекс, факс, уведомяванията и съобщаванията се считат за извършени с
поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията.
Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на председателя на комисията.�

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
�(4) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или

представя исканата допълнителна информация и документи в срок до
14 работни дни след получаване на съобщението за това, а в случая на търгово
предложение по чл. 149б � в срок до 3 работни дни.�

§ 57. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Извън случая на търгово предлагане по чл. 149б, ако в срок

7 работни дни от получаването на исканите документи комисията не издаде
окончателна забрана за публикуване на предложението, предложителят може да го
публикува.�

2. В ал. 2 след думите �актовете по прилагането му� се добавя �или по друг
начин интересите на акционерите са накърнени. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат
съответно.�

3. Създава се нова ал. 3:
�(3) Комисията може да издаде окончателна забрана относно

предложението по чл. 149б само ако са налице съществени пропуски в
обстоятелствата по чл. 150, ал. 2. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.�

4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 58. В чл. 155, ал. 1 в началото се добавя �Извън случая на търгово
предлагане по чл. 149б�.

§ 59. В чл. 156, ал. 1 думите �в банка� се заменят с �при инвестиционен
посредник�.

§ 60. Създава се чл. 157а:
�Чл.157а. (1) Министерският съвет приема наредба по прилагането на този

раздел.
(2) В съответствие с целите на този закон с наредбата по ал. 1 могат да

бъдат определени други ценни книжа, освен акции, които са обект на търгово
предлагане, изключения от задължението за регистриране и/или публикуване на
търгово предложение, условия и ред за извършване на конкурентно търгово
предложение, за оттегляне на търгово предложение, както и допълнителни условия и
ред за провеждане на търговите предлагания.�

§ 61. В чл. 158 се създава ал. 2:
�(2) Информацията по глава шеста, раздел IV е вътрешна информация до

публичното й оповестяване от регулирания пазар съгласно чл. 99, ал. 2.�

§ 62. В чл. 161 ал. 3 се отменя.

§ 63. Създава се чл.161а:
�Чл. 161а. Забранява се воденето на преговори и/или сключването на

договори за покупко-продажба, замяна и заем на ценни книжа, както и предоставянето
на инвестиционни консултации за ценни книжа или друга информация относно ценни
книжа, като се използват неистински благоприятстващи данни или се премълчават
неблагоприятни данни, които са от съществено значение за вземането на решение за
придобиване или разпореждане с ценни книжа.�

§ 64. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
�3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите

на инвеститорите;�.
2. Създава се нова ал. 2:
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�(2) Принудителна административна мярка е също отнемането на
разрешение за извършване на дейност, предвидено в този закон, освен в случаите,
когато лицето изрично се е отказало от издаденото разрешение.�

3. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-7.

§ 65. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на:
1. член 16, ал. 4, чл. 16а, ал. 1,  чл. 33, ал. 4, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 96,

чл. 97, ал.1, изречение второ, чл. 98а от този закон или на нормативните актове по
прилагането му, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.;

2. член 21, ал. 3, чл. 23, ал. 4, чл. 32, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 40, ал. 3,
чл. 50, чл. 51, ал. 1 и 3, чл. 54, ал. 7, чл. 66, чл. 70, ал. 1, 3 и 4, чл. 71, ал. 1, 3, 4 и 5, чл.
72, ал.1 и 3, чл. 73, ал. 3, чл. 74, ал. 1 и 3, чл. 75, ал. 5, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2,
3 и 4, чл. 93, ал. 2, чл. 94, 95, чл. 97, ал. 1, изречение първо, чл. 98, ал. 2, чл. 99, ал. 1,
чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 109, ал. 4, чл. 110, ал. 7, чл. 112б, ал. 11, чл. 115, ал. 1,
изречение първо, ал. 2, 3, 8, 9, 10, 12 и 13, чл. 116, ал. 2, 4, 5, 6 и 10, чл. 117, чл. 122, ал.
3, чл.123, 142, 174, 184, чл. 189, ал. 1 и 2, чл. 193, ал. 4 и чл. 206, се наказва с глоба от
500 до 3000 лв.;

3. член 23, ал. 2, 6 и 7, чл. 34, ал. 1, чл. 38, чл. 44, ал. 1 и 3, чл. 52,
чл. 54, ал. 8, чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 1, 2 и 3, чл. 80, ал. 2 и 3, чл. 85, чл. 86, ал. 1, чл. 89,
чл. 101, ал. 1 и 2, чл. 102, ал. 2, чл. 105, ал. 2, чл. 107, чл. 108, ал. 1, чл. 111, ал. 2, чл.
112, ал. 6, чл. 112а, ал. 3, чл. 112б, ал. 7, чл. 116б, чл. 119, ал. 3, чл. 127, ал. 3, чл. 133,
ал. 1, 2 и 3, чл. 135, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 148, чл. 168, ал. 3,
чл. 170, ал. 1, чл. 171, чл. 173, ал. 1, изречение първо и
ал. 5, чл. 187, ал. 2, чл. 190, чл. 191, изречение второ, чл. 193, ал. 9, чл. 196, ал. 2, чл.
200, ал. 1, чл. 210, ал. 2, § 5 и § 7, ал. 2, се наказва с глоба от 1000
до 5000 лв.;

4. член 75, ал. 6, чл. 78, ал. 1, 2 и 3, чл. 79а, ал. 1, чл. 93а, ал. 1 и 2,
чл. 128, ал. 3, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 139, ал. 2 и 4, чл. 169, чл. 170, ал. 2, чл. 172, ал. 1 и
2, чл. 173, ал. 6, чл. 175, 176, 186, чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл. 194, ал. 3 и 5, чл. 195, чл.
196, ал. 1, 4 и 6, чл. 197, ал. 1, чл. 199, чл. 201, ал. 2, изречение първо, ал. 3 и 4, чл. 202,
ал. 4 и 5, чл. 203, ал. 3 и § 8, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.�

2. Създава се нова ал.  2:
�(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с

глоба, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 � от 500 до 2000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 � от 1000 до 6000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 � от 2 000 до 10 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 � от 6000 до 20 000 лв.�
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях числото �20 000�

се заменя с �50 000�.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
�(5) Който извърши или допусне извършването на нарушение на

чл. 10, ал. 5 и 6, чл. 26, ал. 5 и 6, чл. 71, ал. 2 и 4, чл. 114, чл. 133, ал. 2 и 4,
чл. 160, ал. 1 и 2, чл. 161 и чл. 161а, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв., ако
деянието не съставлява престъпление.�

5. Досегашната ал. 5 се отменя.
6. Създава се нова ал. 6:
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�(6) В случай на несъобразяване с приложена принудителна
административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 извършителите и
допустителите се наказват с глоба от 5000 до 50 000 лв.�

6. Създават се  ал. 7 и 8:
�(7) В случаите по ал. 3, 4 и 5 се наказват и подбудителите, помагачите и

укривателите, като се вземат пред вид характерът и степента на тяхното участие.
(8) За нарушения по ал. 1�6 на юридически лица и еднолични търговци се

налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 � от 500 до 2000 лв., а при повторно

извършване � от 1000 до 5 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 � от 1000 до 5000 лв., а при повторно

извършване � от 2000 до 10 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 � от 2000 до 10 000 лв., а при повторно

извършване � от 5000 до 20 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 � от  5000 до 20 000 лв., а при повторно

извършване � от 10 000 до 50 000 лв.;
5. за нарушения по ал. 3, 4 и 5 � от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно

извършване � от 50 000 до 200 000 лв.;
6. за нарушения по ал. 6 - от  2000 до 10 000 лв.�
7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея след думата �държавата� се добавя

�в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.�

§ 66.  В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:

1. В заглавието думите �Допълнителна разпоредба� се заменят с
�Допълнителни разпоредби�.

2. В § 1:
а) в т. 2 след думите �договори за разлики� се добавя �български

депозитарни разписки�;
б) създава се нова т. 8:
�8. �Български депозитарни разписки� са емитирани в страната ценни

книжа, предоставящи права, производни от правата на други (базови) ценни книжа,
като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на
производните ценни книжа;�;

в) досегашните т. 8-21 стават съответно т. 9-22;
г) създават се т. 23 и 24:
�23. �Централен ежедневник� е вестник, който излиза всеки работен ден и

се разпространява на цялата територия на страната.
24. �Повторно� е нарушението, извършено в едногодишен срок от

влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
същото по вид нарушение.�

3.  Създава се § 1а:
�§ 1а. За сделките и действията с компенсаторните записи и жилищни

компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени
имоти, както и с поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд, се прилагат съответно глави трета, пета и девета от
закона.�
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§ 67. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:

1. В § 3, ал. 2 думите �министъра на финансите, от Българската народна
банка и от комисията� се заменят с �Министерския съвет�.

2. В § 10 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
�1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато

продажбата се извършва на фондова борса или при условията на търгово предлагане;�
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
�1. продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато

продажбата се извършва на фондова борса.�
3. В § 16, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
�4. условията и реда за възстановяване на увредените лица на

неправомерно придобитите доходи съгласно чл. 221, ал. 9;
5. условията и реда за издаване, прехвърляне и анулиране на български

депозитарни разписки по § 1, т. 8 и изискванията към техните емитенти.�

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 68. (1) Разпоредбите на закона относно увеличаването на капитала на
публично дружество не се прилагат, ако решението на общото събрание за
увеличаване на капитала е взето до деня на влизане в сила на закона, но не повече от
една година преди този ден, и записването на акции започне не по-късно от 6 месеца
от влизането в сила на закона.

(2) Разпоредбите на закона относно отписване на публично дружество по
чл. 119 от ЗППЦК не се прилагат, ако заявлението за отписване с необходимите
приложени документи е подадено в комисията до влизането в сила на закона.

(3) Задължението за извършване на търговото предлагане от лица,
придобили повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, не
възниква спрямо лицата, придобили тези гласове до влизането в сила на закона.

§ 69. Публичните дружества са длъжни да приведат уставите си в
съответствие със закона на първото общо събрание, проведено след влизането в сила
на закона.

§ 70. Списъкът по чл. 10, ал. 5 се приема в едномесечен срок от влизането в
сила на закона.

§ 71. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр.
92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр.
89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр.
102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114
от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 32, ал. 2 думите �или по прилагането на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа� се заличават.
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2. В чл. 34, ал. 1, изречение последно след думата �нарушения� се поставя
запетая и се добавя �както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на
нормативните актове по прилагането му�.

§ 72. В Търговския закон  (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп.,
бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59,
83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.) се правят следните
изменения и допълнения:

1. В чл.  204:
а) в  ал. 3 думата �само� се заличава, а след думата �акционерите� се

поставя запетая и се добавя �което може да овласти за това съвета на директорите,
съответно управителния съвет по реда на чл. 196.�;

б) в ал. 5 след думата �закон� се поставя запетая и се добавя �с изключение
на чл. 176, ал. 2 и 184, ал. 2�

2.  Член 205  се изменя така:
�Изисквания и ред за издаване на облигации
Чл. 205.  (1) Издаването на облигации чрез подписка и други форми на

публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон.
(2) При издаването на облигации извън случаите по ал. 1 дружеството

изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко:
1. решението по чл. 204, ал. 3;
2. годишните счетоводни отчети за последните две години;
3. общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем;
4. брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации,

както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им;
5. при лихвоносни облигации � срока до падежа на облигациите, схемата за

погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е
предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на
плащанията;

6. при облигации с друга форма на доход � начина на образуване на дохода
и падежите на плащанията;

7. вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова;
8. начин и срок на плащане на лихвата и главницата;
9. начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите;
10. условия за записване на облигациите;
11. минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при

които заемът ще се счита за сключен.
(3) Облигациите се считат издадени само след пълното заплащане на

емисионната им стойност.�
3.  В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
а) в заглавието думата �Приключване� се заменя с �Провеждане�;
б) в ал. 1 думите �специализирано дружество� се заменят с �инвестиционен

посредник�;
в) в ал. 2, изречение първо думата �специална� се заменя с �набирателна�, а

в изречение второ думите �че подписката е приключена� се заменят с �по ал. 6�;
г) алинеи 3 и 4 се изменят така:
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�(3) С решението по чл. 204, ал. 3 се определят условията, при които заемът
се счита за сключен, като условие за това е набирателната сметка да е заверена с
парична сума, равна на емисионната стойност на всички записани облигации.

(4) В 14-дневен срок от приключване на подписката дружеството сключва
договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по
облигационния заем.�

д) в ал. 5 думите �Ако подписката приключи� се заменят с �Ако срокът по
чл. 205, ал. 2, т.  9 изтече�.

е) създават се ал. 6, 7 и 8:
�(6) В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите по

чл. 205, ал. 2, т. 9 управителният орган на дружеството обнародва в �Държавен
вестник� обявление за сключения облигационен заем, в което се посочват:

1. размерът на заема;
2. датата, от която тече срокът до падежа;
3. датата на падежа - за лихвени и главнични плащания;
4. банката по ал. 4, обслужваща плащанията по облигационния заем;
5. данни относно провеждането на първото общо събрание на

облигационерите, включително място, дата и час на провеждане на събранието и
дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане.

(7) Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не
може да е по-късно от 30 дни от обнародването по ал. 6. Мястото на провеждане на
събранието не може да бъде различно от седалището на дружеството.

(8) Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите
по чл. 209 и банката, обслужваща плащанията по облигационния заем, за всички
изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по
издадените облигации.�

4. Член 207 се изменя така:
�Нищожност на решение за издаване на облигации
Чл.207. Нищожно е всяко решение на дружеството за:
1. промяна в условията, при които са записани издадени облигации;
2. издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без

да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни
неизплатени емисии.�

5. Член 208 се изменя така:
"Първо общо събрание на облигационерите
Чл. 208. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него

са представени 1/2 от записания заем.�
6.  В чл. 210, ал. 1 т. 2 се изменя така:
�2. лица, пряко и/или косвено свързани с дружеството длъжник.�
7. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думата "облигационерите" се добавя "чрез покана,

обнародвана в "Държавен вестник" най-малко 10 дни преди събранието�;
б) в ал. 2 думите "10 процента от облигациите" се заменят с "1/10 от

съответната емисия облигации";
в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
"2. предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации".
8.  В чл. 218 думите "измененията в" се заменят с "увеличението на".
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(Обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм, бр. 63 и 92 от 2000 г.)

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) съдържа както съществени промени
в повечето от регулираните групи отношения, така и прецизиране на някои от
разпоредбите на ЗППЦК.

Законовите промени се налагат, тъй като макар и ЗППЦК да е в много
голяма степен един модерен закон за капиталовия пазар, принципно съобразен с
директивите на Европейския съюз, през изминалата повече от година и половина
практика по прилагането му се откриха някои сериозни несъвършенства и пропуски в
регулирането. Приемането на Закона за изменение и допълнение  на ЗППЦК ще бъде
важна гаранция за успешното реализиране на един от основните приоритети на
правителството - развитието на капиталовия пазар и укрепването на доверието в
неговото ефикасно и справедливо функциониране и в реалната защита на правата на
миноритарните акционери и инвеститори. Наличието на работещ капиталов пазар е
фундаментално условие за успешно преструктуриране и пазарно адаптиране на цялата
икономическа система на страната, за икономически растеж, за стимулиране на
чуждестранните портфейлни инвестиции, за по-нататъшно разгръщане на пенсионната
реформа. В по-общ план чрез усъвършенстване  регулирането на отношенията,
свързани с инвестиционните ценни книжа, предлаганият Закон за изменение и
допълнение  на ЗППЦК е насочен към изграждането на функционираща пазарна
икономика като необходимо условие за приемането на България в Европейския съюз.

При изготвянето на законопроекта са ползвани законите и информация за
опита относно регулиране на капиталовите пазари и акционерните дружества както в
държави с развити пазари на ценни книжа, като САЩ, Великобритания, Германия,
Франция, Хонг-Конг, така и в държави с нововъзникващи пазари на ценни книжа -
Полша, Унгария, Латвия, Литва и други. Много от предлаганите промени са в резултат
на анализ на съществуващата практика в разглежданата материя в страната и отчитане
на специфичните местни условия. Взети са предвид и препоръки на чуждестранни
консултанти за необходимата регулация на българския пазар на ценни книжа за този
етап от развитието му.

Законопроектът затвърждава господстващия модел на законова уредба на
тази материя в държавите с развити и развиващи се капиталови пазари, а именно на
рамков закон, съдържащ предимно принципните положения на уредбата на
капиталовия пазар, които следва да бъдат конкретизирани в подзаконови актове по
неговото прилагане. В отговор на динамиката, новостта и сложността на регулираните
обществени отношения се предлага разширяване на предмета на подзаконовата
уредба, като се запазва досегашният модел относно издаването на подзаконовите
актове: те да бъдат приемани от Министерския съвет по предложение на националната
регулираща институция на капиталовия пазар - Държавната комисия по ценните
книжа, наричана по-нататък �комисията� - § 16 от Преходните и заключителните
разпоредби на ЗППЦК.
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Основни положения в предложения законопроект са:
1. Увеличаване на капитала на публично дружество задължително чрез

емитиране на права � предложенията по чл. 112, ал. 2, чл. 112а-112г.
Предложените промени целят въвеждане емитирането на права като

задължително при увеличаването на капитала на публични дружества. Чрез този
начин на увеличаване на капитала се спазват едновременно няколко принципа: на
равнопоставеност � осигурява се равна възможност за всички акционери да участват в
увеличаването на капитала; на справедливост � всеки акционер има възможност да
бъде обезщетен чрез продажба на правата за неучастието си в увеличаването на
капитала и съответно намаляване на дела му в капитала на дружеството чрез
продажба на правата; на безпристрастност � уредбата предполага липса на
възможност на всяко заинтересувано лице да влияе на процедурата на увеличаване на
капитала и по този начин да ощетява акционер или група от акционери. Един от
основните проблеми на българския капиталов пазар е увеличаването на капитала,
което на практика често засяга интересите миноритарните акционери. Това се случва
и е катастрофално за малцинството основно поради по-добрата информираност от
страна на мажоритарния собственик и факта, че понастоящем той контролира процеса
и процедурите по увеличаването на капитала.

2. Усъвършенстване на нормативната уредба относно навременното
разкриване на информация, необходима за вземане на обосновано инвестиционно
решение.

Разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти е
от изключителна важност за функционирането на прозрачен и стабилен капиталов
пазар. Разкриването на информация има положително влияние и за самия емитент,
тъй като по този начин се стимулира интересът на инвеститорите към него.
Отчетността пред акционерите и високата им информираност могат значително да
повишат доверието в управителните органи на дружеството и в стратегията за
развитие, а оттам и интереса към неговите ценни книжа. Предвид необходимостта от
навременно и пълно разкриване на публична информация, предлагаме съкращаване
на срока за разкриване на съществената ad hok информация, изрично уреждане на
гражданската отговорност при неспазване на съответните законови изисквания от
публичните дружества и други емитенти, както и засилване на правомощията на
комисията да изисква прилагане на закона. С оглед на повишаване степента на
прозрачност на капиталовия пазар се предлага проспектите за публично предлагане
на ценни книжа и търговите предложения да бъдат достъпни на публиката от момента
на регистрирането им в комисията.

3. Търгово предлагане.
Първо, предлаганите промени целят усъвършенстване на съществуващия

правен режим на търговото предлагане. Промените установяват прагове пред
мажоритарния собственик относно отправянето на търгово предложение, след като
премине както 50 така и 67-процентовата граница на участие в гласовете на общото
събрание, още повече че това дава възможност за по-добра защита на малцинството
чрез двукратния контрол върху предложенията от страна на контролния орган.

В предлаганите промени се разрешава и проблемът с �пълзящото�
придобиване на големи пакети от акции не чрез търгово предлагане за придобиване
на акции, а чрез тяхното закупуване на пазара. При тези свободни покупки
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отношението към миноритарните акционери не е равностойно, а на един неликвиден
пазар не може да бъде формирана справедлива цена, която да им бъде заплатена.

4. Други мерки за защита на интересите на инвеститорите.
Предлаганите промени разширяват обхвата на закона относно важните

решения, свързани с дружеството, които управителните органи нямат право да
решават без одобрението на общото събрание на акционерите. Практиката на
корпоративно управление на публичните дружества в последните няколко години
предоставя немалко примери за нелоялно и несправедливо отношение на
управителните органи към малцинствените акционери и самото дружество като
отделен стопански субект, като в преобладаващото мнозинство от тези случаи
действията на мениджмънта, се определят от директното въздействие на
мажоритарния собственик. Механизмът на подобно ощетяване може да се опише в
най-общи линии като пренасочване на част от потенциалната печалба към лица,
свързани пряко или непряко с мениджмънта, или към свързани лица и е намерил израз
в общоизползваното понятие "източване на предприятието".

Предлага се забрана за увеличаване капитала на публично дружество чрез
увеличаване на номиналната стойност на акциите, както и забрана за постфактум
превръщане на обикновени облигации в конвертируеми поради повишения риск за
накърняване правата на миноритарните акционери. Предлага се и разширяване на
обхвата на малцинствените искове �actio pro socio� (чл. 118 от ЗППЦК).

Предлагат се и повишени изисквания към условията за избор, както и при
осъществяване на дейността на членовете на съветите на публично дружество.

Предлагат се разпоредби за улесняване на достъпа на акционерите до
материалите на общото събрание, както и до протокола от общото събрание чрез
въвеждане на фигурата на директор за връзки с инвеститорите, с цел гарантиране на
правата им на информация както и на обжалване на решенията на общото събрание.

Критериите за отписване на публично дружество стават по-строги.

5. Прецизиране на целите на ЗППЦК, разпоредбите относно
административнонаказателната отговорност и засилване правомощия-та на комисията
по прилагането на закона.

Необходимостта от по-точно посочване на целите на ЗППЦК е важно
условие за неговото адекватно тълкуване и прилагане.

Относно размера на административнонаказателната отговорност със
законопроекта се разширява диапазонът между долния и горния праг на глобите, така
че налаганото наказание да може да съответства по-точно на тежестта на нарушението
на закона. Предлага се административнонаказателната отговорност за несъобразяване
с принудителноадминистративни мерки, налагани от комисията, като средство за
обезпечаване на тяхната ефикасност. Практиката досега показа и нуждата от
правомощието на Комисията в определени случаи, когато е застрашен общественият
интерес и доверието в капиталовия пазар, да може да предявява съдебни искове като
субституент на миноритарните акционери.

Предлагат се и промени в разпоредбите, касаещи комисията, като се
следват препоръките на Международната организация на комисиите по ценни книжа
(IOSCO), с цел създаване на критерии за осъществяване на нейната дейност,
разширяване обхвата на задължението за поверителност на служебната информация,
повишаване на прозрачността в дейността й, законово закрепване на принципа за
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осигуряване на достатъчно правомощия и ресурси за успешно изпълнение на нейните
отговорни регулативни функции.

6. Разширяване обхвата на ЗППЦК по отношение на компенсаторните
инструменти - компенсаторните записи и жилищни компенсаторни записи по Закона
за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и с поименни
компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд.

Предлаганите промени създават предпоставка за създаването на
централизиран регистър на компенсаторните инструменти, издадени като обезщетение
на гражданите съгласно специални закони и нормативни актове. С тези промени се
отваря пътят за създаване на отделен сегмент на фондовата борса, на който тези
инструменти да бъдат търгувани и по този начин тяхната търговия да се подчинява на
ясни и точни правила. Това се прави с цел премахване на възможностите за измами и
злоупотреби по повод прехвърлянето на собствеността на тези инструменти, както и за
постигане на по-справедлива и прозрачна цена за възмездяване на лицата, обезщетени
по съответните закони. От тази гледна точка промените в ЗППЦК отварят пътя за
уреждането по справедлив начин на този изключително чувствителен за обществото
проблем.

7. Необходими промени в Търговския закон.
Първо, с оглед различния правен режим на публичните и непубличните

акционерни дружества се предлага както в устава на дружеството, така и в търговския
регистър да се вписва дали дружеството е публично.

Второ, необходимо е усъвършенстване на уредбата в Търговския закон на
издаването на облигации с оглед по-широкото използване на този финансов
инструмент в акумулирането на корпоративен капитал.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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