ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2007 Г. ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
(ДВ, бр. 85 от 2007 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начинът за регулиране и
осъществяване на контрол върху:
1. сделките и регистрацията на операции, извършени с безналични държавни
ценни книжа, наричани по-нататък "ДЦК", на първичния пазар;
2. регистрацията на сделки с ДЦК на вторичния пазар, включително и тези,
сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия.“

§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Регулирането и контролът върху сделките и регистрацията на операциите
с ДЦК на първичния пазар и върху регистрацията на сделките с ДЦК на вторичния
пазар обхващат контрола за спазване разпоредбите на Закона за държавния дълг,
Наредба № 5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия
с държавни ценни книжа (Наредба № 5 от 2007 г.), Наредба № 31 от 2007 г. за
сетълмент на държавни ценни книжа (Наредба № 31 от 2007 г.) и издадените правила и
указания от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка
(БНБ).“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Регулирането и контролът върху сделките и регистрацията на операциите
с ДЦК на първичния пазар и регистрацията на сделките с ДЦК на вторичния пазар са
насочени към осигуряване на справедлив, ефективен и прозрачен пазар на ДЦК, защита
интересите на инвеститорите и свеждане до минимум на рисковете в системите за
регистрация на ДЦК в съответствие с принципите, приети от CPMI (Committee on
Payment and Market Infrastructures) и IOSCO (International Organization of Securities
Commissions) и стандартите към системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа
приети от ESCB (European System of Central Banks) и ESMA (European Securities and
Markets Authority).“
§ 4. В чл. 7, ал. 3, т. 6 накрая думите „операции на първичния пазар на ДЦК“ се
заменят с „операции на пазара на ДЦК“.

