
 

 

 

 

 

 

Участниците на 

финансовия пазар в 

контекста на COVID-19 – 

Част II 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

След препоръките на 

Комисията за финансов 

надзор (КФН) към 

емитентите на ценни 

книжа, публикувани 

непосредствено след 

обявяване на 

извънредното положение 

на 13 март, 

продиктувани от 

съображения за 

запазване стабилността 

на финансовия пазар и 

търговията с финансови 

инструменти и в 

съответствие с 

препоръките на 

Европейския орган за 

ценни книжа и пазари 

(ESMA) относно 

въздействието върху 

участниците на 

финансовия пазар на 

разпространението на 

COVID-19, последваха и 

законодателни промени 

в областта, касаещи 

дейността на 

публичните дружества и 

инвестиционните 

посредници. 

1.  Удължени срокове по 

силата на Законът за 

мерките и действията по 

време на извънредното 

положение 

В бр. 28 на Държавен 

вестник на 24 март 2020 

г. беше обнародван 

Законът за мерките и 

действията по време на 

извънредното 

положение, обявено с 

решение на Народното 

събрание от 13 март 

2020 г. („Законът“). По 

силата на § 45 и § 46 от 

Преходните и 

Заключителните 

разпоредби на Закона, с 

цел да се облекчи 

положението на 

задължените субекти в 

контекста на бързо 

разрастващата се 

пандемия от COVID-19, 

бяха удължени редица 

срокове по Закона за 

публичното предлагане 

на ценни книжа (ЗППЦК) 

и по Закона за пазарите 

на финансови 

инструменти (ЗПФИ), 

както следва: 

1.1 срокът за публично 

разкриване и 

уведомяване за 

годишния финансов 

отчет за дейността на 

публичните дружества, 

както и за 

консолидирания 

финансов отчет (по чл. 

100н, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗППЦК) - удължен до 31 

юли 2020 г.; 

1.2. срокът за публично 

разкриване и 

уведомяване за 6-

месечния финансов 



 

отчет на публичните 

дружества, както и за 6-

месечния консолидиран 

финансов отчет (по чл. 

100о, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗППЦК) - удължен до 30 

септември 2020 г .; 

1.3. срокът за публично 

разкриване и изпращане 

на уведомление за 

финансовото състояние 

на дружеството и 

уведомление на 

консолидирана основа 

за финансовото 

състояние на 

дружеството (по чл. 

100о1, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗППЦК) - удължен до 30 

септември 2020 г .; 

1.4. редовното общо 

събрание на публичното 

дружество (по чл. 115, 

ал. 1 от ЗППЦК) - ще се 

провежда до 30 

септември 2020 г., а не 

до края на първото 

полугодие, както е 

обикновено; 

1.5. срокът, в който 

инвестиционните 

посредници трябва да 

представят пред КФН и 

пред Фонда за 

компенсиране на 

инвеститорите отчет за 

клиентските активи към 

последния ден на 

предходния месец (по 

чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК) - 

удължен до края на 

месеца, следващ 

отчетния период, вместо 

до 10-то число от 

месеца, както е 

обикновено; 

1.6. срокът за емитента 

да представи отчет за 

изпълнение на 

задълженията си 

съгласно условията на 

облигационната емисия 

на довереника на 

облигационерите, както 

и срокът за представяне 

на тримесечен отчет за 

спазване на условията 

по облигационния заем 

пред регулирания пазар, 

на който се търгуват 

облигациите, и пред 

КФН, в случай, че 

емитентът не е сключил 

договор с довереник на 

облигационерите  (по чл. 

100е, ал. 1, т. 2 и по чл. 

100б, ал. 8) – удължени до 

30 септември 2020 г.; 

1.7. срокът за 

„Централен депозитар“ 

АД да представи 6-

месечния си отчет 

преди КФН (по чл. 139, 

ал. 2, предл. второ от 

ЗППЦК) – удължен до 30 

септември 2020 г.; 

1.8. срокът за Фонда за 

компенсиране на 

инвеститорите да 

представи годишния си 



 

финансов отчет пред 

КФН и пред Сметната 

палата (по чл. 77з, ал. 1, т. 

5 от ЗППЦК) – удължен до 

30 септември 2020 г.; 

1.9. законовите срокове 

за инвестиционните 

посредници и за 

пазарните оператори, 

съгласно ЗПФИ, а 

именно за представяне 

на техните годишни 

финансови отчети пред 

КФН (по чл. 128, ал. 4 и чл. 

190, ал. 1 от ЗПФИ) - 

удължени до 31 юли 2020 

г. 

Обръщаме внимание, че 

съгласно официално 

изявление на КФН, 

емитентите, които 

предвиждат да 

представят 

финансовите си отчети 

след първоначално 

предвидените в ЗППЦК 

срокове и в рамките на 

удължените срокове, 

следва да оповестят на 

КФН и на 

обществеността 

прогнозната дата на 

публикуването им и 

причините за по-късното 

публикуване. 

Отбелязваме, че се 

отлага и влизането в 

сила с още 6 месеца на 

промените в ЗППЦК от 

октомври 2019 г., приети 

чрез преходните и 

заключителните 

разпоредби на Закона 

за изменение и 

допълнение на Закона за 

пазарите на финансови 

инструменти (обн., ДВ, 

бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 

102 от 2019 г.). 

2. Удължени срокове във 

връзка с някои 

европейски изисквания  

Освен споменатите по-

горе изменения по 

силата на Закона за 

мерките и действията по 

време на извънредното 

положение, участниците 

на финансовия пазар, 

по-конкретно по тази 

точка – инвестицонни 

посредници и кредитни 

институции, следва да 

имат предвид и 

удължаването на 

началната дата за 

поетапно стартиране на 

докладването на 

сделките за 

финансиране с ценни 

книжа, предвидено в 

Регламент (ЕС) 2015/2365 

относно прозрачността 

при сделките за 

финансиране с ценни 

книжа и при повторното 

използване, и за 

изменение на Регламент 

(ЕС) № 648/2012. 

Европейският орган за 



 

ценни книжа и пазари 

публикува доклад, 

съгласно който 

споменатата началната 

дата за докладване ще 

бъде три месеца по-

късно като отговор на 

неблагоприятните 

последици от 

пандемията на COVID-

19. 

Следователно 

кредитните институции, 

инвестиционните 

посредници, 

централните 

контрагенти и 

централните депозитари 

на ценни книжа, както и 

дружествата от трети 

страни, следва да 

докладват считано от 13 

юли 2020 г. (а не 13 

април, както беше 

първначално) сделките 

за финансиране с ценни 

книжа. 

3. Препоръки на КФН и 

ESMA 

3.1. КФН отрази на сайта 

си публичното изявление 

на ESMA, отнасящо се до 

всички емитенти на 

ценни книжа, допуснати 

до търговия на 

регулирани пазари, 

както и до одиторите на 

тези емитенти. ESMA 

подчертава 

необходимостта от 

последователното и 

висококачествено 

прилагане на 

Международните 

стандарти за 

финансово отчитане - 

МСФО 9, и отправя някои 

насоки във връзка с 

прилагането им от 

емитентите в сегашния 

контекст на COVID-19 и 

приетите от държавите 

членки мерки за 

облекчаване на 

негативното 

икономическо 

въздействие. 

3.2. Следвайки публично 

изявление на ESMA, КФН 

уведоми местата за 

изпълнение и 

инвестиционните 

посредници за 

необходимостта всяко 

място на търговия и 

систематичен участник, 

както и всички други 

места за изпълнение, да 

предоставят на 

обществеността 

информацията за 

качество на изпълнение 

на нарежданията за 

периода 1 октомври — 

31 декември 2019, която 

е дължима до 31 март 

2020 г., във възможно най-

кратък срок, но не по-

късно от  30 юни 2020 г. 

Инвестиционните 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1919_esma_statement_on_covid-19_and_best_execution_reports.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1919_esma_statement_on_covid-19_and_best_execution_reports.pdf


 

посредници, които 

изпълняват нареждания 

на клиенти, от своя 

страна, следва да 

обобщят и публикуват 

ежегодната 

информация за първите 

пет места за изпълнение 

на нареждания и за 

качеството на 

изпълнение на 

нарежданията, дължима 

до 31 март 2020 г., във 

възможно най-кратък 

срок, но не по-късно от  

30 юни 2020 г. 

Разбира се, 

продължаваме да 

следим развитието и 

ефекта на COVID-19 

върху финансовия пазар.  

По други актуални теми 

във връзка със 

законодателството, 

уреждащо 

правоотношенията по 

време на извънредното 

положение, можете да 

намерите информация 

на нашия уебсайт – 

www.penkov-markov.eu. 

Разбира се, можете да 

се обръщате към нас за 

допълнителна 

информация и 

съдействие на: 

lawyers@penkov-

markov.eu. 

Горното предоставя 

обща информация, 

свързана с приемането 

на Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното 

положение, като не е 

изчерпателно и служи за 

ориентир при тълкуване 

на новостите към 3 

април 2020 г. 
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