
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 21/15.09.2006 Г. НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ АД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА 

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКИ С 
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК) 

 
1.1. Емисии от ДЦК се считат за регистрирани за търговия на “Пазара на държавни ценни 
книжа” от момента на приключване на първичните аукциони по тяхното издаване, съгласно 
Наредба № 5 за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с ДЦК (Наредба № 5), 
издадена от министъра на финансите и управителя на БНБ, съгласно списъци-заявки, които 
Борсата получава от своите членове – първични дилъри на ДЦК. 
1.2 Борсовия код на емисиите от ДЦК е идентичен със седемте буквено-числени символа, 
следващи идентификатора на държавата в ISIN кода на съответната емисия 
 
2.1. Регистрацията на сделки с ДЦК в Системата може да се извършва  посредством: 

2.1.1 Сделки, сключени на базата на поръчки и тяхното автоматично изпълнение от 
Системата; 
2.1.2 На “Пазара на държавни ценни книжа” могат да се извършват и сделки, които са 
договорени извън него или посредством комуникационните възможности на Системата. 
Сделките се извършват чрез регистрацията им от една от двете насрещни страни и 
потвърждението им от другата страна. 

2.2 Борсовите посредници, въвеждащи поръчки “продава” или регистриращи сделки с  ДЦК в 
системата, са длъжни да посочват кода на първичния дилър, водещ регистъра на съответните 
ценни книжа. Посочват се първите три цифри от кода на борсовият посредник на първичния 
дилър. Посочването се извършва в полето “memo:” на екрана “sell order” или “trade report”.  
2.3 Съветът може да вземе решение за изключване на възможността за регистрация на сделки 
по т. 2.1.1 или 2.1.2, както и за въвеждане на друг метод за сключване на сделките. 
2.4 Системата на Борсата, позволява генериране в реално време или най-малко четири пъти на 
ден на отчет за сключените сделки с ДЦК до страните по сделката. След края на всяка сесия 
Системата генерира отчет за сключените сделки с ДЦК до страните по сделките, първичният 
дилър на продавачите на ДЦК и при поискване до БНБ, който съдържа следната минимална 
информация за осъществяване на приключването им  

• код на сделката; 
• час на сделката; 
• кодове на изтъргуваните поръчки по съответната сделка; 
• кодове на страните по сделката и информация дали търгуват за собствена или за 

клиентска сметка; 
• код на първичният дилър на продавача по сделката; 
• ISIN код на ценната книга; 
• наименование на емитента; 
• брой ДЦК; 
• единична чиста цена; 
• обща стойност на сделката без натрупаната до момента лихва. 

 
3. Приключването на сделките се извършва по реда на Наредба № 5 
 
4. Търговията с емисии от ДЦК се прекратява в случаите, предвидени в разпоредбите на 
Наредба № 5 или по нареждане от БНБ, но не по късно от шест работни дни преди падежа. 
Търговията с емисии от ДЦК се прекратява временно шест работни дни преди датата на 
съответното лихвено плащане, като тя се възобновява отново в деня следващ този на лихвеното 
плащане. 



 

 
5.1.  Борсата публикува в Борсовия бюлетин информация относно сключените сделки с ДЦК. 
5.2  Борсата публикува информация и за датата на издаване, датата на падежа, датата на 
следващото лихвено плащане, лихвения процент и вида на лихвата, както и за цената на 
отваряне за всяка регистрирана емисия ДЦК. 
 
 


