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СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 20 юни 2011 година
относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар
(CON/2011/50)

Въведение и правно основание
На 26 май 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Министерство на
финансите на България за становище относно законопроект за изменение на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „законопроекта“).
ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5
от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 2, параграф 1, трето и пето тире от
Решение 98/415/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 г. за консултирането на националните власти с
Европейската централна банка по отношение на проектите за законодателни разпоредби1, тъй като
законопроектът се отнася до Българска народна банка и системите за разплащане и сетълмент.
Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от
Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.

Цел и мотиви на законопроекта

Целта на законопроекта е да създаде условия за приватизацията на държавното участие и на
участието на Българска народна банка в Централния депозитар. Глава 9 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа предвижда inter alia,: а) че участието на Министерството на финансите
и Българската народна банка не може да бъде по-малко от 34 на сто от акциите на Централния
депозитар; б) че съветът на директорите на Централния депозитар включва най-малко по един
представител на Българската народна банка и на Министерството на финансите; в) че Централният
депозитар не може да формира печалба и да разпределя дивиденти; и г) правила, отнасящи се до
управлението на фонд „Резервен“ и на гаранционния фонд на Централния депозитар.

2.

Общи забележки

ЕЦБ отбелязва, че законопроектът е необходим за осъществяването на приватизацията на
Централния депозитар и няма конкретни коментари по разпоредбите на законопроекта.
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Настоящото становище ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 юни 2011 година.

[подпис]

Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET
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