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

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК) се цели въвеждане в законодателството на
изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната
ангажираност на акционерите, наричана по – нататък „Директива (ЕС) 2017/828“, както и на
мерки по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3
септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите
на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на
упражняването на правата на акционерите, наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/1212“, с оглед постигане на пълно съответствие на националното законодателство
със същите.
Директива (ЕС) 2017/828 въвежда изисквания по отношение на улесняване
упражняването на някои права на акционерите с право на глас в дружества, чието седалище
се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в
ЕС. Тези акционерни права са свързани с правото на информация и на глас при провеждане
на общо събрание на дружествата със седалище в държава членка, чиито акции са допуснати
до търговия на регулиран пазар в ЕС, улесняване получаването на дивидент и други.
Същевременно с цел насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите в тези
дружества, се въвеждат разпоредби, улесняващи възможностите за комуникация между
акционерите и дружествата, както и се въвеждат изисквания за прозрачност на
институционалните инвеститори, управителите на активи и упълномощените съветници,
възнагражденията на директорите на дружествата и сделките между свързани лица.
Директива 2007/36/ЕО е въведена в националното законодателство посредством
изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който регламентира
изискванията към публичните дружества, в това число за провеждане на общо събрание и
други корпоративни събития. Поради това настоящият законопроект предлага изменения
при отчитане на този систематичен подход.
Измененията, наложени вследствие имплементирането на Директива (ЕС) 2017/828,
са в няколко насоки:
Изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
1. Идентифициране на акционерите в публични дружества, улесняване
упражняването на правата им и защита на предаваната във връзка с
упражняването на правата им информация
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С цел улесняване упражняването на правата на акционерите в публични дружества,
включително идентификацията им и защита на предаваната информация, в ЗППЦК се
въвеждат разпоредби за начина на изискване, предоставяне и съхранение на необходимата
идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде
предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната
информация. Предвидено е и въвеждане на срок за съхраняване на идентификационните
данни на акционер при съобразяване с европейския регламент за личните данни.
С цел осигуряване на публичност на корпоративното събитие, организирано от
публични дружества, и предоставяне на необходимата за това информация до всичките му
акционери, се въвеждат изисквания към „Централен депозитар“ АД и инвестиционните
посредници да приемат и предоставят информацията за съответно корпоративно събитие. С
приемане на новосъздадените разпоредби се подобрява оповестяването на информацията в
публичното пространство, както и се създават гаранции за достигането ѝ до акционерите и
другите заинтересовани от събитието лица.
Също така се правят изменения и допълнения в разпоредбите относно общите
събрания на публичните дружества, и по конкретно: по недвусмислен начин се определя
моментът, в който документите за свикване и провеждане на общото събрание следва да се
оповестят; гарантира се, че при гласуване на акционер по електронен път неговият глас се
потвърждава и преброява. Въвежда се изискване разходите, свързани с предаването на
информацията по веригата да са недискриминационни и пропорционални на предоставените
услуги.
2. Политика за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публичните
дружества
Понастоящем, ЗППЦК и Наредба № 48 от 2013 г. на КФН за изискванията към
възнагражденията регламентират подробно на национално ниво политиката за
възнагражденията. Със законопроекта се предлага да се прецизират разпоредбите, свързани
с правото на глас на акционера по отношение на възнагражденията на членовете на
управителните и контролните органи на публичното дружество. Същевременно, с оглед
избягване на конфликт на интереси, между качеството акционер в публично дружество и
член на управителните и контролните органи, в чл. 112 се създават нови ал. 4 и 5. Новите
разпоредби налагат съответно и някои изменения в Наредба № 48 от 2013 г. на КФН за
изискванията към възнагражденията в насока доразвиване на елементите, заложени в
политиката за възнагражденията, както и допълване на информацията, която следва да се
предостави в годишния доклад на дружествата за прилагане на политиката за
възнагражденията.
3. Сделки със свързани лица
ЗППЦК съдържа правилата за сключване на сделки на разпореждане с активи, по
които страна са публични дружества, като в България съществува натрупана регулаторна и
надзорна практика, въпреки че до момента специалният режим на тези разпоредителни
сделки не е бил хармонизиран на ниво ЕС. В тази връзка, за пълно хармонизиране с
2

Директива (ЕС) 2017/ 828 се предлагат някои изменения и доразвиване на разпоредбите за
сключване на сделки на голяма стойност от публичните дружества и техните дъщерни
компании.
4. Упълномощени съветници
В нормативната уредба се въвежда фигурата на „упълномощен съветник“, който по
смисъла на Директива (ЕС) 2017/ 828 е юридическо лице, което по занятие анализира
разкрита, регулирана и друга информация, свързана с публични дружества, с цел
предоставяне на проучвания, съвети и препоръки във връзка с упражняването на правата на
глас на инвеститорите. Въвеждат се задължения, които има упълномощеният съветник към
инвеститорите, а именно публикуване на интернет страницата му и актуализиране на
публикуваната от него информация в хода на извършване на основната му дейност.
Въвеждат се изисквания за прилагане на кодекс на поведение от тези лица, както и други
задължения към инвеститорите, като надзора за спазване на тези задължения ще се
осъществява от Комисията за финансов надзор, при която тези лица следва да бъдат
регистрирани.
Във връзка с разпоредбата на чл. 14б от Директива (ЕС) 2017/828 за установяване на
система от мерки и санкции, приложими при нарушаване на разпоредби от националното
законодателство, съответстващи на изискванията на Директива (ЕС) 2017/ 828 и Регламент
за изпълнение 2018/1212, се правят съответните изменения и допълнения в чл. 221 от
ЗППЦК.
Изменения в други нормативни актове
1. Политика за ангажираност и прозрачност
С цел въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, свързани с политиката
за ангажираност и прозрачността при инвестиране в публични дружества на т. нар.
институционални инвеститори - животозастрахователите, презастрахователите, покриващи
животозастрахователни задължения, както и за управителите на активи - управляващи
дружества, получили разрешение да управляват и предлагат колективни инвестиционни
схеми, както и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и инвестиционни
посредници, предлагащи услуги по управление на портфейл, са предложени изменения и в
съответното секторно законодателство, регламентиращо извършваната от посочените лица
дейност (Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховане, Закона за пазарите на
финансови инструменти). За пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2017/828
по отношение задълженията на управителите на активи, които са управляващи дружества
или лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, ще се предложат и
изменения в Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. на Комисията за финансов надзор за
изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите
дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове.
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По-конкретно, Директива (ЕС) 2017/828 изисква управителите на активи и
институционалните инвеститори да приемат и публикуват политика за ангажираност и да
оповестяват публично как са я изпълнили, или да предоставят обосновано обяснение защо
са избрали да не приемат такава политика, както и включването й в инвестиционната им
стратегия. В случай на делегиране на управлението на портфейла от институционален
инвеститор (като на територията на Република България, това е относимо единствено към
животозастрахователите и презастрахователите, покриващи животозастрахователни
задължения),управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни
фондове и инвестиционните посредници, следва да оповестяват пред институционалния
инвеститор как инвестиционната му стратегия и нейното изпълнение съответстват на
договореностите им и как допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на
активите на институционалния инвеститор. Предвид изискванията на директивата, се
въвежда и задължение за приемане и оповестяване на политика за ангажираност и за
пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми, в която дружеството следва да описва
начина, по който включва ангажираността на фонда за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми като акционер в инвестиционната политика.
Във връзка с изискването на чл. 9б от Директива (ЕС) 2017/828 в ЗППЦК се въвежда
ангажимент към одитора на публичното дружество да извърши преглед на доклада за
изпълнение на политиката за възнагражденията, съответно да докладва дали е представен
такъв и дали същият е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, като за тази цел
се предлагат изменения и в Закона за счетоводството.
Предлага се и допълнение в Закона за Комисията за финансов надзор предвид
правомощията и по регистрация на упълномощените съветници.
В резултат на въвеждането на измененията чрез ЗИД на ЗППЦК се очаква да се
постигне подобряване на нормативната регулация, тъй като обезпечаването на прилагането
на Директива (ЕС) 2017/828 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 води до по-високо
ниво на сигурност и прозрачност на публичните дружества и по-високо ниво на
информираност за акционерите им.
Законопроектът съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство.
Предвидени са преходни периоди за привеждане на задължените лица в съответствие
с новите изисквания.
Прилагането на предложените промени в ЗППЦК не е свързано с допълнителни
разходи/трансфери/други плащания.
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