
 

 

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

В сила от 31.01.2000 г. 

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 
Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 
1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. 
бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. 
бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. 
бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 
2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 
Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., 
изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., 
изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 
2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г. 
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Дял трети. 

СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА 

Глава пета. 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ 

РАЗДЕЛ ІV КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ 

(Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

 

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)   

(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Създава се Фонд за 

компенсиране на инвеститорите, наричан по-нататък "фонда", като 

юридическо лице със седалище София.  

(2) Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на 

инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при 

условията и по реда на този закон чрез набраните във фонда средства в 

случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни 

задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото 

финансово състояние. 

 



 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в 

сила от 01.11.2007 г.) Всеки инвестиционен посредник, който държи, 

администрира или управлява пари и/или финансови инструменти на клиенти 

и за който по тази причина могат да възникнат задължения към клиенти, е 

длъжен да прави парични вноски във фонда съгласно чл. 77н, ал. 1 и 2.  

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Задължението по ал. 3 се 

отнася и за клоновете на инвестиционни посредници от трета държава в 

Република България в случаите, когато:  

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) в държавата по седалището 

на инвестиционния посредник няма действаща система за компенсиране на 

инвеститорите във финансови инструменти или тя не обхваща неговите 

клонове в чужбина;  

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) размерът или обхватът на 

компенсацията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на 

инвестиционния посредник система за компенсиране на инвеститорите във 

финансови инструменти, е по-малък от размера или обхвата на компенсацията, 

предвидена в този закон; в този случай компенсацията, осигурявана от фонда, е 

за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за 

компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището 

на инвестиционния посредник.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Когато размерът или 

обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в този закон, 

надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата 

членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност 

в Република България чрез клон, инвестиционният посредник може да участва 

във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на клиентите на 

неговия клон. В този случай фондът осигурява компенсация за разликата, 

надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на 

инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния 

посредник.  

(6) Инвестиционният посредник по ал. 5 е длъжен да прави само вноски по чл. 

77н, ал. 2, чийто размер се определя пропорционално на предоставяната от 

фонда допълнителна компенсация.  



(7) Неплащането на дължимите по този закон вноски от инвестиционния 

посредник не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник 

от компенсация до размерите, предвидени в чл. 77г. 

Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник 

до размерите, предвидени в чл. 77г, в случаите, когато:  

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е 

открито производство по несъстоятелност, включително когато производството 

по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;  

2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за 

присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. - ДВ, бр. 

52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) е отнет лицензът, съответно разрешението, 

за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на 

компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на 

финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са 

банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.  

(2) Органът по ал. 1, т. 1 или 2 е длъжен най-късно до края на деня, следващ 

постановяването на решението, да изпрати препис от него на фонда.  

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) На клиентите на 

чуждестранен инвестиционен посредник фондът изплаща компенсация при 

настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 1, които са основание за 

изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.  

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В срок до 7 дни 

от получаване на решението по ал. 2 фондът публикува най-малко в два 

централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за 

постановеното решение по ал. 1 и за срока по чл. 77ф, ал. 2, в който клиентите 

на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на 

компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва 

изплащането на компенсацията. 

Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на 

невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в 

съответствие със законовите и договорните условия.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в 

сила от 01.11.2007 г.) Клиентски активи по смисъла на този раздел са паричните 



средства, финансови инструменти и другите активи на клиентите на 

инвестиционния посредник, които той държи, администрира или управлява за 

тяхна сметка във връзка с предоставените от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от 

Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихвите, 

дивидентите и други подобни плащания. В клиентските активи на 

инвестиционните посредници - банки, не се включват влоговете по смисъла на 

§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за гарантиране на влоговете в 

банките.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на вземането по 

ал. 1 се определя към датата на постановяване на решението по чл. 77б, ал. 1 в 

съответствие със законовите и договорните условия, като оценката на 

клиентските активи се извършва при условия и по ред, определени в наредба. 

Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен 

посредник в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от 40 000 

лв. 

(2) Не се изплаща компенсация на:  

1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния 

посредник, както и на неговите прокуристи;  

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) лицата, които притежават пряко или непряко 5 

или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник 

или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата 

група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се 

изготвят консолидирани отчети;  

3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на 

инвестиционния посредник;  

4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия 

до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на 

лицата по т. 1, 2 и 3;  

5. инвестиционните посредници;  

6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) кредитните институции;  

7. застрахователите;  

8. пенсионните и осигурителните фондове;  



9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) инвестиционните дружества 

от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със 

специална инвестиционна цел;  

10. държавата и държавните институции;  

11. общините;  

12. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в 

сила от 01.11.2007 г.) Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови 

инструменти, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния 

фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането;  

13. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) инвеститорите, които са се 

възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването 

на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това 

състояние;  

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 

от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) други професионални клиенти по смисъла на § 

1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови 

инструменти.  

(3) Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или 

свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по 

смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е 

осъден с влязла в сила присъда.  

(4) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 2 и 3, се установяват към 

датата на решението по чл. 77б, ал. 1. 

Чл. 77д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.  

(2) При ликвидация на фонда, след изплащането на задълженията му, 

остатъкът от неговото имущество се разпределя между инвестиционните 

посредници пропорционално на вноските, платени от тях, с изключение на 

инвестиционните посредници, чиито задължения към клиентите са изплатени 

от фонда.  

(3) Комисията приема правилник за устройството и дейността на фонда, който 

се обнародва в "Държавен вестник".  

(4) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда. 



 

Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Управителният съвет на фонда се избира от комисията и се състои от петима 

членове: председател, заместник-председател и трима членове.  

(2) Председателят и заместник-председателят на управителния съвет на фонда 

се предлагат от заместник-председателя на комисията.  

(3) Останалите трима членове на управителния съвет на фонда се предлагат, 

както следва:  

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) лице, предложено от 

асоциация или асоциации, представляващи лицата, които са получили лиценз 

за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на 

финансови инструменти, с изключение на банките, и които са длъжни да 

правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;  

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) лице, предложено от 

асоциация или асоциации, представляващи инвестиционните посредници - 

банки, получили разрешение за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 

и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и които са длъжни да 

правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;  

3. лице, предложено съвместно от асоциациите по т. 1 и 2.  

(4) В случаите, когато в срока по чл. 77ж, ал. 2 заместник-председателят, както и 

асоциацията или асоциациите по ал. 3 не предложат лице, което да бъде 

избрано за член на управителния съвет на фонда, председателят на комисията 

предлага лицето по своя преценка.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Членовете на 

управителния съвет трябва да имат висше икономическо или юридическо 

образование и професионален опит не по-малко от 5 години в областта на 

правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или 

банковото дело.  

(6) За членове на управителния съвет на фонда се избират лица, които:  

1. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено 

отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по 

несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са 

останали неудовлетворени кредитори;  



2. не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност като еднолични търговци;  

3. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен 

включително или по сватовство до трета степен включително на друг член на 

управителния съвет на фонда;  

4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

5. не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.  

(7) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет на фонда 

не могат да извършват друга платена дейност освен научноизследователска и 

преподавателска.  

(8) Възнагражденията на председателя, заместник-председателя и членовете на 

управителния съвет на фонда са в размер, не по-голям от 90 на сто от размера 

на възнаграждението на заместник-председателя на комисията. 

Чл. 77ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния 

съвет на фонда продължават да упражняват правомощията си и да 

осъществяват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в 

длъжност на новите членове. Членовете на управителния съвет могат да бъдат 

преизбирани без ограничение.  

(2) В тримесечен срок преди изтичане на мандата на членовете на 

управителния съвет на фонда заместник-председателят, асоциацията или 

асоциациите по чл. 77е, ал. 3 представят своите предложения за лица, които да 

бъдат избрани за членове на управителния съвет на фонда.  

(3) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно с 

решение на комисията:  

1. при подаване на оставка;  

2. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 77е, ал. 6;  

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение 

на повече от 6 месеца;  

4. при нарушение на чл. 77е, ал. 7;  

5. ако не участва без основателна причина в три или повече последователни 

заседания на управителния съвет.  



(4) При предсрочно прекратяване на мандат на член на управителния съвет на 

негово място се избира друго лице за остатъка от мандата. Алинея 2 се прилага 

съответно. 

Чл. 77з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Управителният съвет на фонда:  

1. определя и събира съобразно правилата, установени в този закон и в актовете 

по прилагането му, встъпителните и годишните вноски от инвестиционните 

посредници;  

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установява след събиране на 

съответните доказателства спрямо кои клонове на чуждестранни 

инвестиционни посредници в страната са налице предпоставките по чл. 77а, ал. 

4;  

3. инвестира средствата на фонда при спазване изискванията на този закон;  

4. организира изплащането на компенсации до размерите, предвидени в чл. 77г 

при условията и по реда на този закон и актовете по прилагането му;  

5. приема годишен отчет за дейността на фонда и годишен финансов отчет и 

ги представя на комисията и на Сметната палата до 30 май на следващата 

година;  

6. приема годишен бюджет за административните разходи на фонда и отчет за 

изпълнението му и ги представя за одобряване от комисията; одобрените 

бюджет и отчет за изпълнението му се представят на Сметната палата;  

7. разработва проекти на наредби по прилагането на този раздел и ги представя 

на комисията за обсъждане и приемане;  

8. приема щатното разписание на фонда и определя размера на 

възнаграждението на неговите служители и ги представя за утвърждаване от 

комисията;  

9. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда.  

(2) Фондът може да изисква от инвестиционните посредници всички 

документи, които са необходими за формиране на обективна преценка 

относно съществуването и размера на клиентските активи, по които се изплаща 

компенсация.  

(3) По искане на фонда заместник-председателят на комисията, съответно 

подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската 



народна банка, когато инвестиционният посредник е банка, може да извършва 

целеви проверки на инвестиционни посредници и представя на фонда 

резултатите от тях.  

(4) Фондът публикува информация за дейността си на Интернет страницата си 

и по друг подходящ начин. 

Чл. 77и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава всички въпроси от 

негова компетентност на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на 

три месеца.  

(2) Заседанията се свикват от председателя или по искане на трима от членовете 

на управителния съвет.  

(3) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от 

членовете на управителния съвет.  

(4) Решенията на управителния съвет на фонда се вземат с обикновено 

мнозинство от членовете му. 

Чл. 77к. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Председателят на управителния съвет на фонда:  

1. представлява фонда в страната и в чужбина;  

2. организира и ръководи текущата дейност на фонда;  

3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;  

4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на фонда;  

5. организира и осъществява текущ контрол за изпълнението на одобрения от 

комисията бюджет. 

(2) Председателят може да възложи някои от своите правомощия на член на 

управителния съвет. 

Чл. 77л. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чийто състав, 

структура, права и задължения се определят с правилника по чл. 77д, ал. 3.  

(2) Правоотношенията със служителите от администрацията се уреждат в 

съответствие с Кодекса на труда. 



 

Чл. 77м. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Източници за набиране на средствата на фонда са:  

1. встъпителните вноски по чл. 77н, ал. 1;  

2. годишните вноски по чл. 77н, ал. 2;  

3. доходите от инвестиране на набраните във фонда средства;  

4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) получените от фонда суми 

от имуществото на инвестиционните посредници в случаите по чл. 77ф, ал. 6;  

5. други източници, като заеми, дарения, чуждестранна помощ.  

(2) Българската народна банка е депозитар на средствата на фонда. 

Чл. 77н. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Встъпителната вноска се 

внася еднократно и е в размер едно на сто от минимално изискуемия капитал 

за инвестиционен посредник съобразно разрешените услуги и дейности по чл. 

5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.  

(2) Инвестиционният посредник прави годишна вноска в размер:  

1. до 0,5 на сто от общия размер на паричните средства; и  

2. до 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 

предходната година, определен на средномесечна основа.  

(3) Процентите по ал. 2 за съответната година се определят от управителния 

съвет на фонда в срок до 31 декември на предходната година и са еднакви за 

всички инвестиционни посредници.  

(4) Годишната вноска се внася на четири равни части в срок до 30 дни от края 

на всяко тримесечие.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При изчисляване размера 

на дължимата годишна вноска паричните средства в чуждестранна валута се 

оценяват по курса на Българската народна банка към последния ден на месеца, 

а финансовите инструменти и другите активи се оценяват към последния ден 

на месеца, ако е възможно по пазарната им стойност, в съответствие с правила, 

определени с наредба.  



(6) В общия размер на клиентските активи по ал. 2 не се включват активите на 

лицата по чл. 77г, ал. 2.  

(7) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, 

получил лиценз за извършване на дейност през съответната година, се 

изчислява пропорционално на времето от вписването на инвестиционния 

посредник, съответно на промяната на предмета му на дейност, в търговския 

регистър до края на годината върху общия размер на клиентските активи към 

края на същата година, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи 

вноската се заплаща до 31 януари на годината, следваща годината, през която 

инвестиционният посредник е получил лиценз за извършване на дейност.  

(8) При неплащане на съответната част от годишната вноска в срока по ал. 4 за 

срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер 

на законната лихва.  

(9) Встъпителните и годишните вноски се отчитат като счетоводни разходи за 

текущата година.  

(10) Направените от инвестиционните посредници вноски не подлежат на 

възстановяване, освен ако са погрешно внесени или надвнесени.  

(11) Инвестиционният посредник е длъжен да представя в комисията и фонда 

до 10-о число на всеки месец справка за клиентските активи към последния ден 

на предходния месец по образец, одобрен от заместник-председателя на 

комисията.  

(12) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвестиционните 

посредници - банки, не правят годишни вноски по ал. 2, т. 1. 

Чл. 77о. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за 

присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. - ДВ, бр. 

86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 

01.11.2007 г.) В случай, че инвестиционен посредник не плати изискуема сума 

по годишната вноска, фондът уведомява комисията, съответно заместник-

председателя, за предприемане на мерки по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите 

на финансови инструменти, а в случаите, когато инвестиционният посредник е 

банка - Българската народна банка, съответно подуправителя, ръководещ 

управление "Банков надзор", за предприемане на мерки по Закона за 

кредитните институции. Ако въпреки предприетите мерки по изречение първо 

инвестиционният посредник не изпълни задължението си за плащане, 



комисията, съответно Българската народна банка, отнема лиценза на 

инвестиционния посредник. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случай че инвестиционен 

посредник по чл. 77а, ал. 5 не плати изискуема сума по годишната вноска, 

фондът уведомява компетентния орган, който е издал лиценза на 

инвестиционния посредник за извършване на дейност, за предприемане на 

необходимите мерки за плащане на дължимата от посредника сума. Ако 

въпреки предприетите мерки инвестиционният посредник не плати 

дължимата сума, фондът може със съгласието на компетентния орган по 

изречение първо да прекрати с 12-месечно предизвестие осигуряването на 

допълнителна компенсация. Фондът публикува най-малко в два централни 

ежедневника съобщение за датата, от която прекратява осигуряването на 

допълнителна компенсация.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът осигурява 

изплащане на компенсация и след отнемане на лиценза за извършване на 

дейност на инвестиционния посредник, съответно след прекратяване 

осигуряването на допълнителна компенсация по ал. 2, за вземания, свързани с 

услуги, предоставени от инвестиционния посредник до отнемането на лиценза, 

съответно до прекратяване осигуряването на допълнителна компенсация. 

Чл. 77п. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Комисията и Българската народна банка предоставят при поискване на 

фонда цялата притежавана от тях информация относно размера на 

клиентските активи при инвестиционните посредници, необходима за 

изчисляване на дължимите от инвестиционните посредници вноски.  

(2) Фондът може да използва получените данни само за изпълнение на 

възложените му функции.  

(3) Членовете на управителния съвет на фонда и служителите от неговата 

администрация не могат да разгласяват лично или чрез другиго информация, 

станала им известна във връзка с изпълнението на техните функции, когато 

тази информация представлява банкова, професионална или друга защитена 

от закона тайна. 

Чл. 77р. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Средствата на фонда могат да се използват само за изплащане на 

компенсации до размерите, определени в чл. 77г в предвидените в този закон 

случаи, на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми, както и за 

покриване на разходите, свързани с дейността на фонда.  



(2) Средствата на фонда се инвестират във:  

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) финансови инструменти, 

издадени или гарантирани от държавата;  

2. краткосрочни депозити в банки;  

3. депозити в Българската народна банка. 

Чл. 77с. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Ако средствата на фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му 

по този закон, по решение на управителния съвет недостигът се покрива по 

един от следните начини:  

1. задължаване инвестиционните посредници да внесат наведнъж цялата 

годишна вноска;  

2. задължаване инвестиционните посредници да преведат авансово годишната 

вноска за следващата година, като за база за определянето й се взема общият 

размер на клиентските активи към последния ден на предходния месец;  

3. увеличаване на годишната вноска;  

4. ползване на заеми при условия, не по-неблагоприятни от пазарните.  

(2) Решенията на управителния съвет по ал. 1 се одобряват от комисията.  

(3) Изплатената авансово сума по ал. 1, т. 2 се приспада от дължимата от 

инвестиционния посредник годишна вноска за следващата година, като 

надвнесената сума подлежи на връщане.  

(4) Максималният размер на увеличената годишна вноска по ал. 1, т. 3 не може 

да надхвърля повече от два пъти размера по чл. 77н, ал. 2 и 6.  

(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с активи на фонда, 

включително с бъдещите вземания на фонда.  

Чл. 77т. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) Когато натрупаните средства във фонда надхвърлят 5 на сто от общия 

размер на клиентските активи при всички инвестиционни посредници, 

управителният съвет може да вземе решение плащането на годишните вноски 

временно да се преустанови. Решението на управителния съвет се одобрява от 

комисията.  



(2) Плащането на годишни вноски се възобновява, когато средствата във фонда 

спаднат под размера по ал. 1. 

Чл. 77у. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Стойността на 

вземането по чл. 77г, ал. 1 се определя, като се събират всички вземания на 

съответния клиент към инвестиционния посредник, независимо от броя на 

сметките и мястото, където са открити.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите, когато 

клиентските активи са в чуждестранна валута или във финансови 

инструменти, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземанията му 

в размера по чл. 77г, ал. 1, определен към датата на решението по чл. 77б, ал. 1.  

(3) В случаите, когато клиентски активи принадлежат на повече от едно лице, 

частта на всяко от тях се взема предвид при установяване на общия размер на 

вземанията му към инвестиционния посредник. Ако не е предвидено друго, 

приема се, че частите на клиентите са равни.  

(4) В случаите, когато клиентът на инвестиционния посредник е действал за 

чужда сметка, компенсацията се изплаща на лицето, за чиято сметка е действал, 

при условие че това лице е или може да бъде установено преди датата на 

решението по чл. 77б, ал. 1. Ако клиентът на инвестиционния посредник е 

действал за сметка на две или повече лица, се прилага ал. 3.  

(5) Клиентски активи, по които има наложени тежести или които служат за 

обезпечение, се включват при определянето на размера на компенсацията по 

реда на ал. 1, като съответната припадаща се за клиентските активи част от 

компенсацията не се изплаща на клиента-титуляр до вдигане на тежестта или 

обезпечението. Ако за клиентските активи по изречение първо има влязъл в 

сила акт на орган на съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно 

клиентските активи компенсация на лицето, посочено в акта като имащо право 

да получи компенсацията по клиентските активи.  

(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случаите, когато 

клиентът има задължения към инвестиционния посредник, при определяне 

стойността на вземането по чл. 77г, ал. 1 се приспада размерът на задълженията. 

 

 

 



 

Чл. 77ф. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

(1) В срок 30 дни от датата на решението по чл. 77б, ал. 1 назначеният квестор, 

ликвидатор или синдик представя на фонда писмена информация за 

клиентските активи.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в 

сила от 01.11.2007 г.) Искането за изплащане на компенсация се предявява 

писмено пред фонда в срок една година от публикуването на съобщението по 

чл. 77б, ал. 4, освен ако пропускането на срока се дължи на особени 

непредвидени обстоятелства. Правото на компенсация се погасява с изтичането 

на срока по изречение първо.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът разглежда 

предявеното искане и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от 

установяване на основанието и размера на вземането от клиента на 

инвестиционния посредник.  

(4) В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на 

инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с 

разрешение на комисията.  

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) При спор относно правото 

на компенсация клиентът може да предяви иск срещу фонда по реда на 

Гражданския процесуален кодекс в срок три години от деня на получаване на 

съобщението за решението по искането за изплащане на компенсация.  

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът встъпва 

в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на 

изплатената компенсация.  

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът 

уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на 

изплатената на всеки клиент компенсация.  

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) За вземанията 

си над размера на изплатената компенсация от фонда клиентите се 

удовлетворяват от имуществото на инвестиционния посредник в съответствие с 

действащото законодателство.  

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Редът и 

начинът за разглеждане на искането и изплащане на компенсация от фонда се 

уреждат с наредба. 



 

Чл. 77х. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

Фондът не дължи лихви по гарантираните суми. 

Чл. 77ц. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

Независимо от срока, определен в чл. 77ф, ал. 3 или 4, когато клиент на 

инвестиционния посредник или друго лице, имащо право на компенсация, е 

обвинено в извършването на престъпление, произтичащо или свързано с 

изпиране на пари, фондът може да спре изплащането на компенсация до 

произнасянето на съда.  

Чл. 77ч. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)  

Инвестиционните посредници не могат да рекламират изплащане на 

компенсация в размери над установените в този закон.  

……………………………………………………… 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА  

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)  

 

§ 142. (1) Членовете на управителния съвет на Фонда за компенсиране на 

инвеститорите в ценни книжа се избират в срок три месеца от влизането в сила 

на този закон, като мандатът им започва да тече от влизането в сила на закона.  

(2) Членовете на първия състав на управителния съвет на Фонда за 

компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, формиран съгласно този 

закон, се избират с мандат:  

1. председателят - за 5 години;  

2. заместник-председателят - за 4 години;  

3. другите членове - за 3 години. 

§ 143. Размерът на компенсациите по чл. 77г, ал. 1 се определя, както следва:  

1. до 31 декември 2006 г. - 12 000 лв.;  

2. от 1 януари до 31 декември 2007 г. - 24 000 лв.;  

3. от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - 30 000 лв.;  



4. от 1 януари 2010 г. - 40 000 лв. 

§ 144. (1) Инвестиционните посредници, които към влизането в сила на този 

закон са получили лиценз (разрешение) за извършване на дейност, са длъжни 

да направят встъпителна вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите 

в ценни книжа в срок един месец от избирането на членовете на първия състав 

на управителния съвет на Фонда.  

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да направят годишната вноска във Фонда за 

компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за 2005 г. в срок до 31 януари 

2006 г. Годишната вноска за 2005 г. е в размер 0,5 на сто от общия размер на 

паричните средства и 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски 

активи за последното тримесечие на 2005 г., определен на средномесечна 

основа.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 


