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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за сделките с компенсаторни инструменти
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти.
Чл. 2. Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните 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.
Чл. 3. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни. Издаването, сделките и плащанията с тях се извършват чрез регистрацията им в Централния депозитар.
Чл. 4. (1) Централният депозитар:
1. открива и води сметките за компенсаторните инструменти;
2. регистрира сделките и плащанията с компенсаторните инструменти;
3. води парични сметки и извършва необходимите действия по плащания във връзка със сделките по този закон;
4. издава документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1-3;
5. извършва други услуги, свързани с дейността по т. 1-4, определени в наредбата по ал. 2.
(2) Дейността на Централния депозитар по ал. 1 се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(3) Редът за поправяне на грешни вписвания, извършени от Централния депозитар, се урежда в наредбата по ал. 2. 
(4) Редът, предвиден в ал. 3, не прегражда пътя за защита по общия ред. 
Глава втора
ИЗДАВАНЕ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 5. (1) Органът, определил размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, а когато размерът е определен с влязло в сила съдебно решение – органът, на който то е изпратено за изпълнение, уведомява, като в 7-дневен срок предоставя необходимата информация на Централния регистър на компенсаторните инструменти към Агенцията за приватизация за компенсаторните инструменти, които следва да се издадат. Седемдневният срок започва да тече от влизането в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението, а когато той е установен с влезли в сила съдебни решения - от получаването им за изпълнение. 
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на електронен документ по реда на наредбата по чл. 4, ал. 2.  Документите, въз основа на които е признато правото на обезщетяване и е определен размерът му, както и заповедите, решенията и съдебните решения за признаването и определянето на неговия размер продължават да се съхраняват от съответните органи.
(3) Информацията по ал. 1 от Централния регистър на компенсаторните инструменти се предоставя на Централния депозитар във формата на електронен документ по реда на  наредбата по чл. 4, ал. 2. 
(4) Информацията от електронния документ се разпечатва в присъствието на тричленна комисия, състояща се от по един упълномощен представител на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за приватизация и Централния депозитар.
(5) Комисията по ал. 4 удостоверява точността на разпечатването на информацията от електронния документ, като съставя протокол за това. Всяка страница от разпечатаната информация се заверява с подписите на членовете на комисията.
(6) Предоставянето на информацията по ал. 3-5 се извършва в последния работен ден от седмицата за съобщените по ал. 1 през предходния период компенсаторни инструменти.
(7) Централният депозитар не носи отговорност за верността на информацията, получена по реда на ал. 3.
Чл. 6. (1) Централният депозитар регистрира компенсаторните инструменти по сметки на техните притежатели въз основа на информацията по чл. 5 в срок 3 работни дни от получаването на тази информация.
(2) Компенсаторните инструменти се считат за издадени от датата на регистрацията им  в Централния депозитар.
 	Чл. 7. (1) Централният депозитар издава служебно на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителен документ за притежаваните от тях компенсаторни инструменти.
(2) На следващия ден след издаването Централният депозитар изпраща издадените удостоверителни документи чрез Централния регистър на компенсаторните инструменти на органа, извършил уведомяването по чл. 5, ал. 1. Притежателите на компенсаторни инструменти могат да получат своите удостоверителни документи от този орган.
(3) Централният депозитар може да възложи с договор и на банка предоставянето на удостоверителните документи на техните притежатели.
Глава трета
СДЕЛКИ И ПЛАЩАНИЯ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 8. (1) Продажба на компенсаторни инструменти се извършва само на фондовата борса при условията и по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Борсовия правилник.
(2) За осъществяване на продажбата на компенсаторни инструменти Борсовият правилник трябва да съдържа най-малко:
1. вида на борсовия пазар, на който ще се извършват тези сделки;
2. условията и реда за въвеждане на оферти и за сключване на сделки;
3. реда за разпространяване на информация относно сключените сделки.
Чл. 9. (1) Централният депозитар регистрира сделката по чл. 8 след получаване на отчета на фондовата борса за съответния ден и я приключва в срок, установен с наредбата по чл. 4, ал. 2.
(2) Сделките с компенсаторни инструменти чрез Централния депозитар се извършват, като плащането става едновременно с тяхното прехвърляне. 
Чл. 10. Придобиването на компенсаторни инструменти на фондова борса е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател. 
Чл. 11. (1) Всички останали сделки освен тези по чл. 8 се регистрират в Централния депозитар чрез банка или инвестиционен посредник - член на депозитаря.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва въз основа на представения от страните на банката или на инвестиционния посредник договор с нотариално заверени подписи.
Чл. 12. В случаите по чл. 9 и 11 Централният депозитар издава по искане на приобретателя на компенсаторните инструменти удостоверителен документ за придобитите от него компенсаторни инструменти. Той се предоставя чрез лицето, посредством което е извършена продажбата по чл. 8 или е регистрирана сделката по чл. 11, в 14-дневен срок от постъпване на искането.
Чл. 13. (1) Когато компенсаторните инструменти са използвани за плащане в допустимите от закона случаи, Централният депозитар ги обезсилва по сметката на техния притежател въз основа на нареждане на притежателя им, придружено с уведомление от органа, който е приел плащането с тях.
(2) Нареждането и уведомлението се изготвят по образец, утвърден от Централния депозитар.
(3) Централният депозитар извършва обезсилването в срок 3 работни дни след получаване на документите по ал. 1 и уведомява органа, приел плащането.
(4) Когато компенсаторните инструменти са използвани за плащане при продажба на акции на фондова борса, едновременно с регистрирането на сделката с акциите и по същия ред Централният депозитар обезсилва компенсаторните инструменти по сметката на притежателя им. 
Чл. 14. (1) Компенсаторните инструменти по искане на притежателя им могат да бъдат превърнати в инвестиционни бонове. В този случай въз основа на нареждане на притежателя Централният депозитар в 3-дневен срок уведомява Агенцията за приватизация за притежаваните компенсаторни инструменти и ги обезсилва по сметката на притежателя им.
(2) Въз основа на уведомлението по ал. 1 Агенцията за приватизация открива на лицето или заверява негова лична бонова сметка.
(3) Нареждането и уведомлението се изготвят по образец, утвърден от Централния депозитар.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по чл. 5, 6, 7, 9 и 12 и по  § 1 от Преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Актовете за констатираните нарушения по ал. 1 се съставят от упълномощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощен от него заместник-министър.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) С влизането в сила на закона се преустановяват издаването, сделките и плащанията по досегашния ред с компенсаторни инструменти и временните удостоверения за тяхното притежаване.
(2) Органите, които до влизането в сила на закона издават компенсаторни инструменти, въвеждат във формата на електронен документ информацията за издадените от тях до влизането в сила на закона компенсаторни инструменти, както и за компенсаторните инструменти, които още не са издадени, но трябва да бъдат издадени въз основа на влезли в сила съдебни решения и актове на същия орган за определяне размера на обезщетението.
(3) В 20-дневен срок след влизането в сила на закона органите по ал. 2 предоставят информацията от своите регистри за издадените от тях компенсаторни инструменти на Централния регистър на компенсаторните инструменти. В същия срок тези органи уведомяват Централния регистър на компенсаторните инструменти и за влезлите в сила актове за обезщетяване с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове, въз основа на които все още не са издадени компенсаторни инструменти.
(4) Централният регистър на компенсаторни инструменти предоставя информацията по ал. 2 на Централния депозитар по реда на чл. 5 в 10-дневен срок след получаването им.
(5) Централният депозитар регистрира компенсаторните инструменти по сметки на техните притежатели въз основа на информацията по ал. 4 в 
10-дневен срок от получаването на тази информация.
(6) Компенсаторните инструменти се считат за издадени като безналични от датата на регистрирането им  в Централния депозитар.
(7) За издаването и предоставянето на удостоверителните документи, издадени за компенсаторните инструменти по ал. 6, се прилага чл. 7, като удостоверителните документи се получават безплатно от органа по чл. 5, ал. 1 в 20-дневен срок след издаването на компенсаторните инструменти. 
(8) В случаите на извършени погрешни вписвания се прилагат чл. 4, 
ал. 3 и 4. Когато спорът се решава по съдебен ред, до доказване на противното се предполага, че информацията в издадения удостоверителен документ е вярна.
§ 2. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.;  попр., бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2000 г. и бр. 25 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 4, ал. 1 след думата “поименни” се добавя “и безналични”, поставя се точка и текстът до края се заличава. Създава се изречение второ: “Редът за тяхното издаване, сделките и плащанията с тях се уреждат с отделен закон.”
2. В чл. 4 ал. 2б се отменя.
3. 	В чл. 6:
а) алинея 8 се отменя;
б) досегашната ал. 9 става ал. 8 и се изменя така: 
“(8) Органът по ал. 1 е длъжен да води регистър за изпратените до органите по Закона за сделките с компенсаторни инструменти удостоверитерни документи и за получените и връчени на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителни документи.”
в) досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 9, 10 и 11.
4. Навсякъде  в закона думите “и временни удостоверения по чл. 6, 
ал. 8” се заличават.
§ 3. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г. и бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г. и бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 
1997 г., бр. 36,  59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г. и бр. 34 и 106 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) алинея 2 се отменя;
б) досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея думите “не са ценни книжа по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества” се заменят със “са поименни и безналични. Редът за тяхното издаване, сделките и плащанията с тях се уреждат с отделен закон”;
в) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
2. Член 37 се изменя така: 
“Чл. 37. Условията, сроковете и редът за обезщетяване с поименни компенсационни бонове се определят с наредба на Министерския съвет.”
3. Създава се чл. 37а:
“Чл. 37а. Поземлените комисии са длъжни да водят регистър за изпратените до органите по Закона за сделките с компенсаторни инструменти удостоверитерни документи и за получените и връчени на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителни документи.”
§ 4. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г. и бр. 34 и 41 от 2001) в чл. 31, ал. 3 думите “и/или с компенсационни бонове по чл. 35 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” се заличават.
§ 5. Само лицата, направили искане за това до влизането в сила на този закон, могат да получат обезщетение с поименни компенсационни бонове по чл. 31, ал. 3 от Закона за водите и по чл. 35, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
§ 6. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 1, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за сделките с компенсаторни инструменти


1. Анализ на нормативната уредба
Нормативната уредба на компенсаторните записи и компенсационните бонове се съдържа в различни по степен и вид нормативни актове - Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи и др. подзаконови нормативни актове. Анализът на действащото законодателство относно пазара на компенсаторните инструменти (общо наименование за КЗ, ЖКЗ и ПКБ) показва следното:
=> Липсва единна централизирана информационна система на базата от данни за компенсаторните записи и компенсационните бонове, което е обща основа за правото на собственост и стабилността на пазара. Във  връзка с това следва да се отбележи, че поименните компенсационни бонове не са регистрирани в Централния регистър на Центъра за масова приватизация, а се водят регистри от поземлените комисии.
=> Липсва единна система за ефикасно, бързо и ефективно обслужване на пазара па компенсаторни инструменти по следните причини:
а) действащите норми не предвиждат регистри, в които собствеността и промените върху нея да се вписват с конститутивно действие; конститутивното действие е особено подходящо в случая, защото се дава яснота от кой точно момент се придобива собствеността върху компенсаторните инструменти;
б) съществуващите регистри не могат да осигурят адекватно приключване на сделките чрез съвременния метод на прехвърляне с доставка срещу плащане;
в) наличната форма е съвършено непригодна за целите на активен търговски оборот;
г) липсва универсален и безспорен начин за удостоверяване правата на собственост като следствие от посоченото по-горе.
=> Липсват правно установени пазарни принципи за търговия с компенсаторни инструменти. Това е основният извод, до който може да се стигне след прегледа на законодателството. Пазарът на компенсаторни инструменти е нерегулиран, непрозрачен и следователно без механизми за формиране на справедлива пазарна цена. В това отношение е налице законодателна празнота, която едва ли е оправдана, като се имат предвид посочените по долу аргументи.
2. Причини, налагащи нормативна регулация на търговията с компенсаторни инструменти.
р	Значителният обем и стойност на издадените компенсаторни инструменти. Не може да се пренебрегне фактът, че издадените записи и 
бонове са на стойност около 1 500 000 000 лв.
=> Правната природа на правото на собственост върху компенсаторните инструменти засяга във висока степен обществения интерес и липсата на регулация на пазара на тази собственост се отразява на икономическите процеси като цяло. Правната природа на правото на  собственост върху компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и компенсационните бонове  е най-близка до тази на ценните книжа - акции, облигации и други. Съображенията, които налагат правната регламентация на посочените ценни книжа, се отнася и до компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и компенсационните бонове.
=> Реална защита на правата на притежателите на компенсаторни инструменти и на всички участници на пазара — купувачи, инвестиционни посредници и банки. С отстраняването на посочените по-горе недостатъци и празноти в законодателството за всички субекти ще се създаде възможност за търговия на прозрачен и сигурен пазар и ще се гарантират интересите на страните по сделката чрез системата на доставка срещу плащане. Това означава, че сделките с компенсаторни инструменти чрез Централния депозитар се извършват, като плащането става едновременно с тяхното прехвърляне.
3. Възможни правни способи
=> промени във всеки от действащите закони;
=> създаване на специален закон в тази област.
В предложения законопроект е възприет вторият подход като по-ефективен с оглед на законодателна яснота и икономия.

4. Главни особености на проекта:
=> Въвежда се пазарен механизъм на търговия чрез фондовата борса, която осигурява:
а) концентрация на търсенето и предлагането;
б) прозрачност и публичност на сделките;
в) възможност за постигане на справедлива пазарна цена;
г) равнопоставеност на участниците в процеса на търговия;
е) пълна автоматизация на търговията и дистанционен достъп до системата за търговия.
=> Създава се единна и надеждна система за отразяване на собствеността и сделките чрез регистрация им в Централния депозитор. Немислимо е да има сигурност на оборота на компенсаторните инструменти, без да се акумулира цялата база от данни в един център. С оглед на функциите на Централния  депозитар правно оправдано е посочената система за регистрация да се води от него по следните причини:
а) с функциониращия модел на депозитаря се отстраняват всички проблеми и недостатъци, посочени в т. 1;

б) бърз и сигурен начин на приключване на сделките, сключени на борсата - сетълмент период Т+3;

в) гарантиране на сделките чрез принципа доставка срещу плащане;

г) осигурява се надеждност и динамика на търговията.
=> Ползването на утвърдени на пазара структури и механизми дава предимствата на постигнатия организационен и технологичен опит. Не на последно място следва да се отбележи практиката по предаване на данните от Централния регистър към Централния депозитар относно централизираните публични търгове, както и разработената вече технологичната връзка за обмен на информация между борсата и депозитаря.
=> Проектът се основава на идеята за максимална ефективност и икономичност по отношение на финансиране и разход на държавни средства. Практическото прилагане на подобен закон не налага такива разходи за създаването на нови държавни структури и/или за заплащане на нови технологични връзки. Използват се отдавна установените организационни структури, като фондовата борса и Централният депозитар, които са акционерни дружества с особен статут и осъществяват дейността и функциите си под надзора на компетентните държавни органи.

Основни положения в законопроекта 

	5. Обхват на законопроекта
5.1. “Компенсаторни инструменти” (КИ) по смисъла на закона са: компенсаторните записи,  жилищните компенсаторни записи, издадени по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти; поименните компенсационни бонове, издадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
5.2. “Сделка с КИ” е:
а) всеки акт (възмезден или безвъзмезден) на разпореждане с КИ, регистриран в Централния депозитар;
б) използването на КИ като платежно средство в случаите, предвидени в Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.
	5.3. Сделките с КИ пораждат действие от регистрацията им в Централния депозитар.
	5.4. Сделките за продажба на КИ се извършват на фондова борса.

	6. Режимът на регистрация на сделките с КИ се приравнява на режима за сделките с безналични ценни книжа (с изключение на сделките, с които се извършва плащане с КИ; към настоящия момент – приватизация, лихви по ЗУНК, закупуване на държавни и общински имоти и земеделски земи).
	
7. Търговията с КИ се извършва само на борсата по реда, по който се търгува която и да е емисия ценни книжа. Конкретните технологични правила се фиксират в борсовия правилник. КИ се регистрират служебно въз основа на акта на регистрация от депозитаря (който уведомява ежедневно борсата за новорегистрираните КИ), без да е необходимо решение на СД на борсата, такси и др.
7.1. Сделки като дарение, наследство, апорт, както и способи за изпълнение като “даване вместо изпълнение” се извършват извън борсата чрез член на депозитаря (ИП или банка). Конкретните технологични правила се фиксират в правилника на депозитаря. 
7.2. За плащане по приватизация (съответно лихви по ЗУНК, придобиване на държавни и общински активи) – плащащият пред органа по чл. 3 (съответно МФ, областен управител, кмет, общинска поземлена комисия) удостоверява притежаваните КИ с депозитарната си разписка, след което с придружително писмо органът ги изпраща за отписване (зануляване на партидите) на Централния депозитар, а Централният депозитар уведомява платеца и органа по чл. 3, че е платено (в смисъл, че предявените за плащане КИ са били налице по регистрите и са занулени).

8. Сроковете, предвидени в законопроекта, са кратки, а процедурите - максимално опростени. 

9. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се приемат текстове относно:
9.1. Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и Закона за съответността и ползването на земеделските земи - правят се необходимите промени за синхронизиране на закона с прилагането на режима на КИ. 
9.2. Взаимоотношенията между органите по чл. 5, ал. 1 от закона и Централния депозитар.
9.3. Съхраняването на архива за всички издадени КИ. 
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