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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. и доп., бр. 63 и 92 от 

2000 г., бр., 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 

от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 

2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., 

бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г. и бр. 67 и 69 от 2008 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 110, ал. 1 след думите „акционерното 

дружество” се добавя „със седалище в Република България”.  

§ 2. В чл. 110б накрая се поставя запетая и се добавя 

„включително по отношение на участието и упражняването правото 

на глас в общото събрание на дружеството”.  

§ 3. В чл. 112в думите „чл. 115, ал. 3” се заменят с 

„чл. 115, ал. 4”. 

§ 4. В чл. 115 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от 

Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва 

информация относно: 

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото 

събрание към датата на решението за свикване на общото 

събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако 

капиталът е разделен на класове акции, както и правото на 

акционерите да участват в общото събрание; 

2. правото на акционерите да включват въпроси в 

дневния ред на общото събрание и да правят предложения за 

решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, 

и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да 

съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат 

упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на 

дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно 

тези права; 

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време 

на общото събрание; 
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4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, 

които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, 

чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени 

упълномощавания по електронен път; 

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или 

електронни средства, когато е приложимо; 

6. датата по чл. 115б, ал. 1 с указание, че само 

лицата, вписани като акционери на нея, имат право да участват 

и да гласуват в общото събрание; 

7. мястото и начина на получаване на писмените 

материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 

224 от Търговския закон; 

8. интернет страницата, на която се публикува 

информацията  

по ал. 5.” 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Правилата за гласуване по ал. 2, т. 5 се приемат 

от общото събрание, а ако уставът допуска това - от 

управителния орган на дружеството. С тях се уреждат 

изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, 

начините за получаването му от акционерите и условията за 

идентификация на акционерите.” 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 

„(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 

223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я  

оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-

малко 30 дни преди неговото откриване. Публичното дружество не 

може да събира такси от акционерите за изготвянето и 

оповестяването на поканата.” 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

„(5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите за общото 

събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на 

комисията  най-малко 45 дни преди провеждане на общото 

събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството 

за времето от обявяването й съгласно ал. 4 до приключването на 

общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана 

на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е 

идентична по съдържание с информацията, предоставена на 

обществеността.” 
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5. Създава се нова ал. 6: 

„(6) Публичното дружество публикува по реда на ал. 5 и 

образците за гласуване чрез пълномощник или чрез 

кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да 

бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно 

да посочи на интернет страницата си начина, по който образците 

могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай 

при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез 

пощенска услуга за своя сметка.” 

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така: 

„(7) В случаите по чл. 223а от Търговския закон 

акционерите представят на комисията и на публичното дружество 

най-късно на следващия работен ден след обявяването на 

въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 

от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да 

актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените 

материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-

късно до края на работния ден, в който е уведомено за 

включването на въпросите в дневния ред.” 

7. Създават се нови ал. 8, 9 и 10: 

„(8) Публичното дружество може да предвиди в своя 

устав възможност общото събрание на дружеството да се провежда 

чрез използване на електронни средства посредством една или 

повече от следните форми:  

1. предаване в реално време на общото събрание; 

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на 

акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в 

общото събрание от разстояние; 

3. механизъм за гласуване преди или по време на общото 

събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да 

участва лично на общото събрание. 

(9) Участието на акционерите в общото събрание 

посредством използването на електронни средства съгласно ал. 8 

се отчита при определяне на кворума, а гласуването се 

отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от 

общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили 

правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, 

и на броя на притежаваните акции, който се заверява от 

председателя и секретаря на общото събрание. 

(10) Публичното дружество осигурява необходимите мерки 

за идентификация на акционерите и лицата, които ги 

представляват при участието им в общото събрание посредством 

използването на електронни средства, и за сигурност на 

връзката само доколкото са необходими за постигане на тези 

цели.” 

8. Досегашната ал. 6 става ал. 11. 

9. Създава се нова ал. 12: 
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„(12) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 

и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не 

по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на 

него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в 

поканата за първото заседание. В дневния ред на новото 

заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от 

Търговския закон.” 

§ 5. В чл. 115б се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „акционерите по ал. 1” се 

добавя „и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1”. 

2. Алинея 3 се отменя. 

3. Създават се ал. 4-7: 

„(4) Публичното дружество може да предвиди в устава си 

възможност правото на глас да се упражнява преди датата на 

общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, 

включително електронна поща, куриер или друг технически 

възможен начин.  

(5) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако 

вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ 

датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез 

кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, 

а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към 

протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, 

упражнили правото си на глас в общото събрание чрез 

кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се 

заверява от председателя и секретаря на общото събрание. 

(6) Ако акционерът присъства на общото събрание лично, 

упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е 

валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, 

по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от 

него право на глас чрез кореспонденция отпада.  

(7) Публичното дружество може да поставя изисквания за 

установяване качеството на акционер и за гласуването чрез 

кореспонденция, които са необходими за осигуряване 

идентификация на акционерите и само доколкото това съответства 

за постигането на тази цел.”   

§ 6. Създава се чл. 115г: 

„Чл. 115г. (1) Акционерите в публично дружество имат 

право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да 

участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, 

ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако 

акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от 

точките от дневния ред. 

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да 

задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото 

той представлява. 
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(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на 

глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се 

в пълномощното. 

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един 

акционер в общото събрание на публичното дружество. В този 

случай пълномощникът може да гласува по различен начин по 

акциите, притежавани от отделните акционери, които той 

представлява. 

(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез 

използване на електронни средства. Публичното дружество е 

длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на 

пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува 

на своята интернет страница условията и реда за получаване на 

пълномощни чрез електронни средства.  

(6) Публичното дружество може да поставя изисквания 

относно упълномощаването, представянето на пълномощното на 

дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на 

гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за 

идентификация на акционерите и пълномощника или за да се 

осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите 

и само доколкото това съответства на постигането на тези цели. 

(7) Редът по ал. 5 и 6 се прилага и при оттегляне на 

пълномощно.” 

§ 7. В чл. 116 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Писменото пълномощно за представляване на 

акционер в общото събрание на акционерите на публично 

дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично 

и да посочва най-малко: 

1. данните за акционера и пълномощника; 

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в 

дневния ред; 

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е 

приложимо;  

6. дата и подпис.” 

2. Създава се нова ал. 2: 

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен 

начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него 

трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка 

дали и по какъв начин да гласува.” 

3. Алинея 12 се отменя. 
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§ 8. В чл. 117 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 1: 

„(1) Резултатите от гласуването в протокола от 

заседанието на общото събрание трябва да включват информация 

относно броя на акциите, по които са подадени действителни 

гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на 

действително подадените гласове, броя подадени гласове „за” и 

„против” и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за 

всяко от решенията по въпросите от дневния ред.” 

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:  

„(2) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията  

протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни 

дни от провеждането на събранието.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) В срока по ал. 2 публичното дружество публикува 

протокола от общото събрание на своята интернет страница за 

период, не по-малък от една година.” 

§ 9. В чл. 118, ал. 2 се създава т. 4: 

„4. да искат включването на въпроси и да предлагат 

решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото 

събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.” 

§ 10. В чл. 120 думите „чл. 115, ал. 4 и 5” се заменят 

с „чл. 115, ал. 4 и 7”. 

§ 11. В чл. 120а, ал. 1 думите „чл. 115, ал. 2” се 

заменят с „чл. 115, ал. 2, т. 1”. 

§ 12. В чл. 221, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В т. 2: 

а) думите „чл. 115, ал. 1, изречение първо, и ал. 2-5” 

се заменят с „чл. 115, ал. 1, изречение първо, ал. 2, 4-7 и 

9”; 

б) думите „чл. 115б, ал. 2, чл. 115в, ал. 2 и 3” се 

заменят с „чл. 115б, ал. 2 и 5, чл. 115в, ал. 2 и 3, чл. 115г, 

ал. 3, 5 и 7”; 

в) думите „чл. 117, ал. 1” се заменят с „чл. 117”.  

2. В т. 4 думите „чл. 115, ал. 6” се заменят с „чл. 

115, ал. 11”.  

§ 13. В § 1в от Допълнителните разпоредби се създава 

т. 8: 

„8. Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права 

на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
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§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 

в „Държавен вестник”. 

 

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа 

 

 

Целта на предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа е хармонизиране на 

българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз и 

по-специално с Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на 

дружества,  допуснати до търговия на регулиран пазар.  

Предвид съществената роля на акционерите за ефективното 

корпоративно управление на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до 

търговия на регулиран пазар, и широкото чуждестранно участие в тези 

дружества директивата си поставя като основни цели укрепване ролята на 

акционерите, осигуряване реалното упражняване на техните права и улесняване 

на трансграничното гласуване в общото събрание. Директивата поставя 

минимални изисквания, които следва да бъдат въведени от държавите членки с 

оглед подобряване упражняването на някои права на акционерите в дружества 

със седалище в рамките на Европейския съюз и за премахване на пречките и 

проблемите, свързани с трансграничното гласуване и с упълномощаването.  

Законопроектът въвежда изцяло основните принципи на директивата и 

предвижда мерки за осигуряване реалното упражняване на правата на 

акционерите и по-конкретно правото на достъп до пълна и точна информация 

относно въпросите, които ще се разглеждат и решават от общото събрание, 

правото на глас и правото да упълномощят лице, което да участва и да гласува в 

общото събрание от тяхно име.  

Предвидено е законопроектът да намери приложение спрямо всички 

публични дружества, чието седалище се намира в Република България, и така 

да се обхванат както дружествата, чиито акции са допуснати до търговия на 

регулиран пазар, така и дружествата, които са издали акции при условията на 

първично публично предлагане, и дружествата, които имат повече от 10 000 

акционери в последния ден на две последователни години.  

В съответствие с изискванията на директивата  законопроектът 

разширява един от основните принципи в Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа - публичните дружества са длъжни да осигурят равнопоставеност 

на намиращите се в еднакво положение акционери и по отношение на участието 

и упражняването на правото на глас в общото събрание на публично дружество. 

За да се улесни упражняването на правото на глас от всички акционери 

на публичното дружество, включително чуждестранните, и да се гарантира 

упражняването му при наличие на достатъчна информация относно решенията, 

които ще се обсъждат на заседанието, законопроектът предвижда поканата за 

общото събрание да се обявява по начин, който осигурява бърз достъп до нея на 
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всички лица в рамките на целия Европейски съюз и не ги дискриминира. За тази 

цел публичните дружества трябва да използват информационна агенция или 

друга медия, която може да гарантира нейното ефективно разпространение до 

възможно най-широк кръг лица, аналогично на разкриването на регулирана 

информация. Предвижда се също така поканата за общото събрание да включва 

по-детайлна информация за условията и реда за упражняване правата на 

акционерите, свързани с участието им в общото събрание, както и изрично да 

посочва датата, към която се определят лицата, имащи право да участват и да 

гласуват в общото събрание на дружеството. Законопроектът изрично 

задължава дружествата да публикуват на своята интернет страница поканата и 

материалите за общото събрание за времето от обявяването й в търговския 

регистър до приключването на общото събрание. 

Предвидена е възможност участието в общото събрание на публичното 

дружество да се осъществява по електронен начин, като са посочени и 

конкретни форми за това - предаване в реално време или изграждане на 

механизми за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е 

необходимо упълномощаване на лице, което да присъства лично на събранието. 

Целта е да се осигури лесен и удобен начин за участие и гласуване в общото 

събрание, особено при трансграничното гласуване, когато акционерите не 

пребивават в държавата по седалището на дружеството, в което притежават 

акции. Възможността за провеждане на общото събрание чрез използване на 

електронни средства следва да бъде предвидена в устава на дружеството, а 

правилата за гласуване да се приемат от общото събрание или от управителните 

органи на дружеството, ако уставът допуска това. За провеждане на събранието 

посредством електронни средства публичното дружество е длъжно да осигури 

адекватни мерки за идентификация на акционерите и техните пълномощници, 

както и за сигурност на връзката, доколкото това е необходимо за постигането 

на тези цели.  

Упражняването на правото на глас е улеснено и чрез допускането на 

възможност за гласуване, без да се присъства лично на общото събрание, 

посредством кореспонденция, като се използва поща, включително електронна 

поща, куриер или друг технически възможен начин. И в този случай 

публичното дружество може да въвежда само изисквания, които са необходими 

за идентифицирането на акционерите. Правото на глас следва да бъде 

упражнено най-късно до деня, предхождащ датата на провеждане на общото 

събрание. 

Законопроектът предвижда както при гласуването по електронен 

начин, така и при гласуването чрез кореспонденция участието на акционерите 

да се отчита при определянето на кворума и гласуването да се отбелязва в 

протокола от общото събрание. 

Със законопроекта се въвежда задължение за публичните дружества да 

осигурят на акционерите възможност да упълномощят лице, което да ги 

представлява в общото събрание, и чрез използването на електронни средства. 
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Дружествата трябва да предложат на своите акционери най-малко един 

ефективен начин за изпращане на пълномощното по електронен път, като 

условията и редът за получаване на пълномощни трябва да бъдат публикувани 

на интернет страницата на дружествата. В съответствие с изискванията на 

Директива 2007/36/ЕО за премахване на съществуващите ограничения и пречки, 

които правят гласуването чрез пълномощник тромаво и скъпо, е предвидено от 

закона да отпадне изискването за представяне на нотариално заверено 

пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството, 

както и възможност всяко физическо или юридическо лице да бъде 

упълномощено да участва и да гласува в общото събрание. За да се 

предотвратят злоупотребите, свързани с гласуването по пълномощие, 

законопроектът въвежда изрично изискване пълномощникът да упражнява 

правото на глас в пълно съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи 

се в пълномощното, както и изисквания във връзка с избягването на конфликт 

на интереси в случаите, когато пълномощникът е член на управителните органи 

на дружеството, изразяващи се в необходимостта от даване на изрични 

инструкции относно начина на гласуване.    

С оглед осигуряване на прозрачност по отношение на информацията, 

свързана с проведеното общо събрание и резултатите от гласуването, 

законопроектът въвежда изискване публичните дружества да публикуват на 

своята интернет страница за период, не по-малък от една година, подробна 

информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни 

гласове, частта от капитала, която те представляват, броя на действителните 

гласове и начина на гласуване по всяко от решенията по въпросите от дневния 

ред. 

Законопроектът ще допринесе за създаване на гаранции за 

ефективното упражняване на правата на акционерите и за разрешаването на 

проблемите, свързани с трансграничното гласуване. В този смисъл се очаква 

въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива 

2007/36/ЕО да окаже положително влияние върху корпоративното управление 

на публичните дружества. 

За да се гарантира ефективното прилагане на закона, в законопроекта 

са диференцирани отделните нарушения и са определени конкретни 

административни наказания. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Сергей Станишев) 



 

 

 


