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ВХ. № 354-01-67/15.07.2003 г.						  Проект!




З А К О Н
за изменение и допълнение
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти

  (обн., ДВ, бр. 17/2002 г.)



§ 1. След чл.5 се създава чл. 5а:

Чл.5а. (1) Органите по чл.5, ал.1 са длъжни да уведомят незабавно Централния регистър на компенсаторните инструменти за:
1. оспорване по съдебен ред на размера на обезщетението в компенсаторни инструменти, с което се иска намаляване на определения размер на компенсаторни инструменти, както и за влезлите в сила решения по такива спорове;
2. партидите, по които се извършват прокурорски проверки, както и за актовете, с които са завършени;
3. искове и съдебни производства по отмяна на актове, с които органите по чл.5, ал.1 са отменили свои актове за издаване на компенсаторни инструменти;
4. несвоевременно закрити от издателя партиди.
 (2) В случаите по ал.1, ако компенсаторните инструменти не са регистрирани в Централен депозитар, по решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация Централният регистър на компенсаторните инструменти:
1. блокира незабавно съответните партиди до узнаване на окончателните решения по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
2. извършва заличаване на партидите, за които е уведомен по ал. 1, т. 4.
(3) Ако компенсаторните инструменти са регистрирани в Централния депозитар, по решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация, Централният регистър на компенсаторните инструменти нарежда на Централния депозитар:
1. в случаите по ал.1, т.1, 2 и 3 - да блокира по сметки тези компенсаторни инструменти, които до момента не са били предмет на прехвърляне;
2. в случаите по ал.1, т.4 - да извърши заличаване само на тези компенсаторни инструменти, които до момента не са били предмет на прехвърляне.”
 (4) Информацията по ал.1, 2 и 3 се предоставя незабавно на хартиен и електронен носител от Централния регистър на компенсаторните инструменти на Централния депозитар и на съответния регулиран пазар на ценни книжа във форма на списък, утвърден с решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация. 
(5) В случаите по ал.3 Централният депозитар извършва съответните действия най-късно до края на първия работен ден, следващ уведомлението от  Централният регистър на компенсаторните инструменти. При получаване на окончателните решения по ал.1, т.1, 2 и 3, Централният регистър на компенсаторните инструменти:
1. уведомява регулирания пазар на ценни книжа, на който се извършва търговията с компенсаторните инструменти, за получените решения;
2. нарежда на Централния депозитар да извърши необходимите действия в изпълнение на окончателните решения.”
	(6) Органите по чл.5, ал.1 уведомяват Централния регистър на компенсаторните инструменти и за случаите, при които се дължи връщане на компенсаторни инструменти, както и за извършеното връщане по реда на чл.13б.

§ 2. След чл.13 се създават членове 13а и 13б:
 “Чл. 13а. (1) При плащане с компенсаторни инструменти съответният орган, приемащ плащането, проверява дали компенсаторните инструменти са блокирани от Централния депозитар. 
(2) Органът по ал.1 не може да откаже приемане на плащане с компенсаторни инструменти, освен в случаите по чл.5а.
 (3) Орган, приел за плащане компенсаторни инструменти, не може да го оспорва, ако компенсаторните инструменти са заличени по реда на чл. 13.
 Чл. 13б. (1) Издадените компенсаторни инструменти не могат да бъдат обезсилвани. Когато съдът постанови, че компенсаторни инструменти са били издадени без правно основание или на отпаднало правно основание, неоснователно обогатилото се чрез издаването им обезщетено лице дължи връщане на същото количество и номинална стойност компенсаторни инструменти в 1-месечен срок от датата на уведомяването му от органа по чл.5, ал.1.
 (2) В случаите на връщане на компенсаторни инструменти по ал.1, по решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация Централният регистър на компенсаторни инструменти нарежда на Централния депозитар да открие сметка на издателя на тези компенсаторни инструменти, по която да се отразяват прехвърлянията по тяхното връщане. След отразяване на всяко прехвърляне Централният депозитар извършва заличаване на конкретните компенсаторни инструменти и уведомява за това Централния регистър на компенсаторни инструменти.
(3) В случаите по ал.1 лицето, задължено да върне компенсаторни инструменти, извършва връщането по реда на Правилника на Централния депозитар. Ако за връщането не могат да бъдат закупени компенсаторни инструменти поради изчерпването им или спиране на търговията с тях, връща се сума в размер на тяхната пазарна цена в последния ден, в който са търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.

§ 3. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думите “по чл.5” се добавя “5а”, а след цифрата “9” съюзът “и” се заменя със запетайка и след “12” се добавя “13а и 13б”;
2. Създава се нова ал.2:
(2) Лице, което в случаите на чл.13б, ал.1 не изпълни в срок задължението си за връщане на компенсаторни инструменти, се наказва с глоба от 2 000 лв. до 20 000 лв.
3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.
								


											

М О Т И В И



Предложените законодателни промени в Закона за сделките с компенсаторни инструменти се налагат поради зачестилите напоследък неправомерни действия, свързани с търговията с компенсаторни инструменти, по чиито партиди:
- има прокурорски проверки;
- неприключили съдебни дела; или
- не са своевременно закрити от издателя. 
По този начин сключването на сделки с компенсаторни инструменти, издадени с решения, които впоследствие са отменени като незаконосъобразно издадени и/или чиито номинали е изцяло или частично отменен, предизвиква несигурност в оборота на ценни книжа и неминуемо води до срив на доверието в пазара. Практиката показва, че се извършват сделки с такива инструменти, по които са образувани предварителни производства или административни дела и няма влязло в сила съдебно решение, като така възниква опасност за интересите на крайните купувачи на тези “спорни” компенсаторни записи. Застрашаването на интересите е свързано с възможността след влизане в сила на съдебното решение да се окаже, че придобитите от крайните купувачи компенсаторни записи са с намалена, а даже и с нулева стойност. 
Информацията за “спорните” записи ще се предоставя на Централен депозитар от Агенцията за приватизация - Централен регистър на компенсаторни инструменти (ЦРКИ). 
Освен това ще е възможно с решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация Централният регистър на компенсаторните инструменти да блокира незабавно съответните партиди (по които има проверки) до узнаване на окончателните решения или да заличава партидите (които са несвоевременно заличени). Това ще е възможно по отношение на компенсаторните инструменти, които вече са “навлезли” на пазара и са регистрирани в Централен депозитар, съответно за такива, които все още не са “замърсили” пазара и не са регистрирани в Централен депозитар.
Към момента Агенцията за приватизация - Централен регистър на компенсаторните инструменти - т.е. държавният орган, обобщаващ информацията за издадените компенсаторни инструменти, по които са образувани предварителни производства или административни дела и съществуват посочените опасности - не може да предприема никакви действия по блокиране на компенсаторни инструменти по отменено, изменено или спряно решение на областен управител, без към него да е отправено искане/разпореждане за същото. Информацията за действия на прокуратурата по чл. 32, ал. 1, изр. 2 от ЗАП или чл. 119, ал. 5 от ЗСВ би следвало да бъде предоставяна от съответния областен управител на основание чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти. На практика в определени случаи областните управители не изпълняват това свое задължение, което води до извършване на действия с такива ”спорни“ компенсаторни инструменти, които към настоящия момент се разследват от Дирекция Национална служба ”Полиция”, направление “Икономическа полиция” и Софийска Градска Прокуратура. Ето защо, чрез предлаганите действия на Агенцията за приватизация - Централен регистър на компенсаторните инструменти, считаме, че се преодоляват поставените проблеми. 
	Предложенията за промени са обсъдени и съгласувани с представители на Агенцията за приватизация, “Централен депозитар” АД, “Българска фондова борса” АД, Асоциацията на търговските банки и инвестиционните посредници, като са провокирани от скорошно разкритите злоупотреби в значителен размер и от необходимостта за предприемане на спешни и адекватни мерки за тяхното възпрепятстване.
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