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ПРАВИЛА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ ПРЕЗ

“БФБ-СОФИЯ” АД

1. Настоящите правила уреждат:
1.1.  Правата и задълженията на служителите на Борсата при подготвяне и осъществяване

на закритите аукциони за извършване на приватизационни сделки на Борсата по реда
на Приложение № 2 към Правилника на “БФБ-София” АД (Приложение № 2).

1.2.  Реда, по който действа тръжната комисия по чл. 10 от Приложение № 2.
1.3.  Техническите настройки на Системата на Борсата, гарантиращи пълната защитата от

достъп до информация за поръчките “купува” до приключване на времетраенето на
аукционите на “Приватизационен пазар”.

2. Права и задълженията на служителите на Борсата при подготвяне и осъществяване
сделки на “Приватизационен пазар”.
2.1.  Координаторите на търговията и Водещия на сесията са задължени да осигурят и

извършат регистрирането на съответната емисия в Системата за осъществяване на
аукциона на “Приватизационен пазар” най-късно един час преди старта на аукциона
по чл. 8 от Приложение № 2 (най-късно до 10:30 ч.) в деня, представляващ началната
дата на предлагането, но не по-рано от 9:00 ч. на този ден.

2.2.  В деня и в часовия интервал по предходната точка, Координаторите на търговията и
Водещия на сесията са задължени да въведат в Системата параметрите на
предлагането по реда на чл. 7 от Приложение № 2.

2.3.  В случаите на нареждане за промяна в параметрите на предлагането по чл. 5 от
Приложение № 2, Координаторите на търговията и Водещия на сесията, прекратяват
временно провеждането на аукционите за съответната емисия незабавно след
публикацията в бюлетина на новите условия на предлагането до новата начална дата
на предлагане, на която се изпълняват действията по т. 2.1. и 2.2.

2.4.  Администраторът на Системата на Борсата е длъжен:
2.4.1. Да извърши необходимите настройки в Системата, позволяващи

организирането на аукционите на “Приватизационен пазар”, най-късно до 9:30 ч.
в началната дата на предлагане за всяка емисия за приватизация чрез този пазар
и съгласно разпоредбите на Приложение № 2.

2.4.2. Да инсталира административното ядро на закрития аукцион на само една
работна компютърна станция, чието разположение е в специално определено
помещение на Борсата. Това помещение се запечатва най-късно до 10:30 ч. на
всяка борсова сесия, на която ще бъде проведен аукцион на “Приватизационен
пазар”. Достъпът до това помещение, след запечатването му е забранен. След
изтичането на времетраенето на аукцион, помещението се разпечатва и достъп
до него имат само тръжната комисия по чл. 10 от Приложение № 2 и служители
на Държавната комисия по ценни книжа, определени със заповед на нейния
председател по реда на тези правила.

2.4.3. Да извърши (най-късно до 10:00 ч. на всяка борсова сесия, на която ще бъде
проведен аукцион на “Приватизационен пазар”) необходимите софтуерни
настройки в системата, съгласно разпоредбите на т. 5 и Приложение № 2,
гарантиращи пълната защитата от достъп до информация за поръчките “купува”
до приключване на времетраенето на аукционите на “Приватизационен пазар”.

3. Редът за действие на тръжната комисия по чл. 10 от Приложение № 2 (тръжната
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комисия), във връзка с провеждане на аукционите и спазването на разпоредбите на това
Приложение № 2, гарантира пълна конфиденциалност на поръчките на купувачите по
време на провеждане на аукционите.
3.1.  Най-късно до 10:00 ч. преди провеждане на всеки аукцион на “Приватизационен

пазар”, тръжната комисия установява правилното настройване на аукционите от
администратора на Системата по т. 2.4.1.

3.2.  Най-късно до 10:15 ч. преди провеждане на всеки аукцион на “Приватизационен
пазар”, тръжната комисия установява изпълнението на разпоредбите на т. 2.4.3. от
администратора на системата.

3.3.  Най-късно до 10:25 ч. преди провеждане на всеки аукцион на “Приватизационен
пазар”, тръжната комисия установява изпълнението на разпоредбите на т. 2.4.2. от
администратора на системата, като незабавно след тази проверка запечатва
помещението с административното ядро на аукционите на “Приватизационен пазар”.
Помещението остава запечатано до изтичането на времетраенето на съответния
аукцион (12:30 ч.).

3.4.  Най-късно до 11:00 ч. в деня, представляващ началната дата на предлагането, но не
по-рано от 9:00 ч. на този ден, тръжната комисия установява правилното
регистриране на съответната емисия в Системата за осъществяване на аукциона на
“Приватизационен пазар”, както и точното въвеждане на параметрите на
предлагането по т. 2.2.

3.5.  След приключване на всеки аукцион на “Приватизационен пазар”, но не по-рано от
12:31 ч. и не по-късно от 12:35 ч., тръжната комисия отпечатва помещението с
административното ядро на аукционите на “Приватизационен пазар”.

3.6.  В периода от часа на разпечатването по т. 3.5. до 12:40 ч. тръжната комисия:
3.6.1. Установява правилното протичане на съответния аукцион;
3.6.2. Избира окончателна единична цена на предлагането за продажба, съгласно чл.

8, ал. 9 от Приложение № 2;
3.6.3. Стартира сключването на сделки и генерирането на отчет за сключените

сделки от Системата по чл. 8, ал. 9 от Приложение № 2.
3.6.4. Стартира отчета за пълната история (логовете) на събитията в Системата по т.

5.2. и извършва разпечатка на този отчет. Разпечатката на отчета се подпечатва
на всяка страница с фирмения печат на Борсата и е неразделна част от протокола
по т. 3.7.

3.7.  В периода от 12:40 ч. до 13:30 ч. след приключване на всеки аукцион на
“Приватизационен пазар”, тръжната комисия съставя и подписва протокола по чл. 10,
ал. 5 от Приложение № 2. В протокола се вписват и установените обстоятелства,
заедно с точния час на установяване, по т.т. 3.1. - 3.6, включително дата и час на
съставяне на самия протокол. Протоколът се съставя по образец, който е неразделна
част от тези правила.

4. В случай, че при провеждането на аукционите на приватизационен пазар в Борсата
присъстват и представители на ДКЦК, те имат същите права на достъп както тръжната
комисия и могат да присъстват на извършването на всички действия на тръжната
комисия. В тези случаи в протокола на тръжната комисия по чл. 10, ал. 5 от Приложение
№ 2 се посочват трите имена на всеки един от представителите на ДКЦК, както и номера
и датата на заповедта, с която са упълномощени от Председателя на ДКЦК.
Представителите на ДКЦК полагат подписите си върху всеки екземпляр на протокола на
тръжната комисия.

5. Технически настройки на Системата на Борсата, гарантиращи пълната защитата от
достъп до информация за поръчките “купува” до приключване на времетраенето на
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аукционите на “Приватизационен пазар”.

5.1. Във времевия интервал от 11:29 до 12:31 Системата задължително е настроена както
следва:

5.1.1. Отнети са правата “View Events” на всички работни станции от
административната група на търговската система.

5.1.2. Отнети са правата “Make Command” на всички работни станции от
административната група на търговската система с изключение на тази, на който
е инсталирано административното ядро на Системата по т. 2.4.2.

5.1.3. Инсталирано е административното ядро на Системата по т. 2.4.2. на една
работна станция. Системата за организация на аукционите на “Приватизационен
пазар” не позволява осъществяване на връзка към административното ядро на
повече от един потребител (работна станция). Единствено тази работна станция
има права за визуализация на офертите “купува”, за определяне на окончателна
единична цена на предлагането за продажба и за стартиране на сключването на
сделки и генерирането на отчет за сключените сделки от Системата.

5.1.4. Настроено е времето за стартиране и приключване на аукциона, т.е. на
възможността за въвеждане, изриване или корекции, и подреждане по
приоритети на поръчки “купува” в Системата за организация на аукционите на
“Приватизационен пазар”, съгласно времетраенето на съответния аукцион по чл.
8, ал. 2 от Приложение № 2 (от 11:30 ч. до 12:30 ч.).

5.1.5. Забранена е репликацията в информационната система на Борсата на всички
събития (въвеждане, изриване или корекции на поръчки, сключване на сделки и
др.) до приключването на времетраенето на съответния аукцион и генерирането
на отчет за сключените сделки от него.

5.2. След определяне на окончателна единична цена на предлагането за продажба,
сключването на сделки и генерирането на отчет за сключените сделки, Системата
генерира отчет за пълната история (логовете) на събитията за времевия интервал от
11:25 ч. до 12:45 ч. в деня на всеки аукцион на “Приватизационен пазар”.

6. Всички посочени часове в настоящите правила се следят и определят съгласно часовника
на сървъра, на който е инсталирано ядрото на Системата на Борсата. Този часовник се
визуализира в долния десен ъгъл на екрана на всяка работна станция към Системата.

7. След съставяне на протокола на тръжната комисия по т. 3.7., Борсата разпространява до
своите членове списъка на активните поръчки “купува” (активните поръчки към 12:30 ч.
в деня на аукциона), участвали в изпълнението на съответния аукцион на
“Приватизационен пазар”.

Настоящите правила са приети с решение на Съвета на директорите на Борсата от … г. на
основание чл. 5, ал. 3, т. 12 от Правилника на “БФБ-София” АД и са задължителни за
всички нейни служители и членове, както и за членовете на всяка тръжна комисия.
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Приложение № 1
ПРОТОКОЛ
№…/… г.

На тръжна комисия по чл. 10 от Приложение № 2 към Правилника на “Българска
Фондова Борса - София” АД

Днес …г. Тръжна комисия в състав:

………………………………………………………………………………………,
/трите имена/

……………………………………………………………………………………… и
/трите имена/

………………………………………………………………………………………
/трите имена/

Във връзка с провеждане на “закрит аукцион” на “Приватизационен пазар” на
“Българска Фондова Борса - София” АД, извърши следните проверки и действия:

Проверка/Действие Час Резултат и пояснения
1. Проверка на правилното настройване на
организацията на аукционите от администратора
на Системата.
2. Проверка на софтуерни настройки в системата,
съгласно разпоредбите на т. 5 и Приложение № 2,
гарантиращи пълната защитата от достъп до
информация за поръчките “купува” до
приключване на времетраенето на аукциона.
3. Проверка на инсталацията на
административното ядро на закрития аукцион на
само една работна компютърна станция и на
неговото разположение.

в специално
определено помещение
на Борсата

4. Запечатване на помещението с
административното ядро на закрития аукцион.
5. Установяване на правилното регистриране на
съответната емисия в Системата на Борсата за
осъществяване на аукциона на “Приватизационен
пазар”, както и точното въвеждане на параметрите
на предлагането.
6. Отпечатване на помещението с
административното ядро на аукционите на
“Приватизационен пазар”.
7. Установяване на правилното протичане на
аукциона.
8. Избор на окончателна единична цена на
предлагането за продажба от предложените от
системата възможни цени за лимитирани,
единични цени на поръчката за продажба, като се
посочва избраната за окончателна минимална
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единична цена на предлагането за продажба.
9. Стартиране на сключването на сделки и
генерирането на отчет за сключените сделки от
Системата на борсата.
10. Стартиране, разпечатка и проверка на отчета за
пълната история (логовете) на събитията в
Системата по време на провеждане на аукциона.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АУКЦИОНА:

1. Наименование на приватизационния сегмент:
2. Наименованието на емитентите, чиито емисии са

регистрирани на “Приватизационен пазар”:

3. ISIN код на регистрираните емисии:
4. Борсовия код на регистрираните емисии:
5. Броят акции, които са предложени за

приватизация:
6. Определената пазарна партида за търговия:
7. Минималната продажна цена на една пазарна

партида за всяка от емисиите, по която се
извършва предлагането:

8. Окончателна минимална единична цена на
предлагането за продажба:

9. Сделките, сключени в резултат на аукциона:

Присъствали представители на ДКЦК, упълномощени със заповед на
Председателя на ДКЦК № …/…г.:

…………………………………………………………………           ……………,
                                              /трите имена/                                                     /подпис/

…………………………………………………………………           ……………,
                                              /трите имена/                                                     /подпис/

…………………………………………………………………           ……………
                                              /трите имена/                                                     /подпис/

Подписи на съставителите:

…………………………
/име/
…………………………
/име/
…………………………
/име/

Час на съставяне на протокола: чч/мм/сс


