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ПОПРАВКА 

на Делегиран регламент на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на 

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

организационните изисквания и условията за извършване на дейност от 

инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената 

директива  

C(2016) 2398 final 
  

 

 

Съображение (117): 

вместо: „За да се гарантира необходимото ниво на сближаване, е уместно да бъде 

определен списък от обстоятелства, които представляват съществено увреждане 

на интересите на инвеститорите и нарушаване на нормалното функциониране на 

пазара и могат да бъдат основание за решение на национален компетентен орган, 

инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, да 

не изисква спирането или отстраняването на финансов инструмент от търговия 

или да не предприема действия, когато е получил уведомление за това. Уместно е 

този списък да бъде неизчерпателен, защото по този начин на националните 

компетентни органи ще бъде предоставена рамка за упражняване на тяхната 

преценка и ще им бъде оставена необходимата степен на гъвкавост при оценката 

на отделните случаи.“, 

да се чете: „За да се гарантира необходимото ниво на сближаване, е уместно да бъде 

определен списък от обстоятелства, които представляват съществено увреждане 

на интересите на инвеститорите и нарушаване на нормалното функциониране на 

пазара и могат да бъдат основание за решение на национален компетентен орган, 

пазарен оператор, организиращ регулиран пазар, инвестиционен посредник или 

пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, да не изисква спирането или 

отстраняването на финансов инструмент от търговия или да не предприема 

действия, когато е получил уведомление за това. Уместно е този списък да бъде 

неизчерпателен, защото по този начин на националните компетентни органи ще 

бъде предоставена рамка за упражняване на тяхната преценка и ще им бъде 

оставена необходимата степен на гъвкавост при оценката на отделните случаи.“. 

В член 2: 
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вместо: „3. „възлагане на външни изпълнители“ означава договореност във всяка форма 

между инвестиционен посредник и доставчик на услуга, чрез която 

доставчикът на услуга извършва процес, услуга или дейност, които в 

противен случай биха били извършени от самия инвестиционен посредник; 

a) „лице, с което съответното лице е в семейно отношение“ означава едно 

от следните лица: 

б) съпруг/а на съответното лице или партньор на това лице, считано по 

националното законодателство за равностойно лице на съпруг/а; 

в) дете на издръжка или доведено/заварено дете на съответното лице; 

г) всеки друг роднина на съответното лице, който споделя същото 

домакинство с това лице в продължение на поне една година към 

датата на съответната лична сделка;“, 

да се чете: „3. „възлагане на външни изпълнители“ означава договореност във всяка 

форма между инвестиционен посредник и доставчик на услуга, чрез която 

доставчикът на услуга извършва процес, услуга или дейност, които в 

противен случай биха били извършени от самия инвестиционен посредник; 

3а. „лице, с което съответното лице е в семейно отношение“ означава едно от 

следните лица: 

a) съпруг/а на съответното лице или партньор на това лице, считано по 

националното законодателство за равностойно лице на съпруг/а; 

б) дете на издръжка или доведено/заварено дете на съответното лице; 

в) всеки друг роднина на съответното лице, който споделя същото 

домакинство с това лице в продължение на поне една година към 

датата на съответната лична сделка;“. 

 

В член 5, параграф 7: 

вместо:  „в) други способи, водещи до прехвърлянето на права, които по естество 

са права на собственост, отнасящи се до съответното количество без тяхната 

физическа доставка, включително уведомяване, включване в график или 

указване на оператор на енергийна преносна мрежа, които предоставят на 

получателя право върху съответното количество стоки.“, 

да се чете: „в) други способи, водещи до прехвърлянето на права, които по естество 

са права на собственост, отнасящи се до съответното количество без тяхната 

физическа доставка, включително уведомяване, включване в график или 
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указване на оператор на енергийна преносна мрежа, които предоставят на 

получателя право върху съответното количество стоки.“. 

 

В член 8, буква г): 

вместо: „освен ако договорът вече е в обхвата на раздел В точка 4 от приложение I към 

Директива 2014/65/ЕС;“, 

да се чете: „освен когато договорът вече е в обхвата на раздел В от приложение I към 

Директива 2014/65/ЕС;“. 

 

В член 12: 

вместо:„Инвестиционен посредник се счита за систематичен участник в съответствие с 

член 4, параграф 1, точка 20 от Директива 2014/65/ЕС по отношение на всяка 

акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат и друг подобен 

финансов инструмент, ако извършва вътрешно изпълнение в съответствие със 

следните критерии: 

а)  по редовен и систематичен начин с финансов инструмент, за който 

съществува ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, 

буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест месеца: 

i)  броят на извънборсовите сделки, осъществени от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания, е равен на или 

по-голям от 0,4 % от общия брой сделки със съответния финансов 

инструмент, изпълнени в Съюза на всяко място за търговия или 

извънборсов пазар за същия период, 

ii)  извънборсовите сделки, осъществявани от него за собствена сметка 

при изпълнението на клиентски нареждания със съответния 

финансов инструмент, са извършвани средно всеки ден; 

б)  по редовен и систематичен начин с финансов инструмент, за който няма 

ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца извънборсовите 

сделки, осъществени от него за собствена сметка при изпълнението на 

клиентски нареждания, са извършвани средно всеки ден; 

в) по значителен начин с финансовия инструмент, ако броят на 

извънборсовите сделки, осъществени от него за собствена сметка при 
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изпълнението на клиентски нареждания през последните 6 месеца, е равен 

на или по-голям от една от следните стойности: 

i)  15 % от общия оборот с този финансов инструмент, осъществен от 

инвестиционния посредник за собствена сметка или от името на 

клиенти и изпълнен на място за търговия или на извънборсов пазар, 

ii)  0,4 % от общия оборот с този финансов инструмент, осъществен в 

Съюза на място за търговия или на извънборсов пазар.“, 

да се чете: „Инвестиционен посредник се счита за систематичен участник в 

съответствие с член 4, параграф 1, точка 20 от Директива 2014/65/ЕС по отношение 

на всяка акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат и друг 

подобен финансов инструмент, ако извършва вътрешно изпълнение в съответствие 

със следните критерии: 

а)  по редовен и систематичен начин с финансов инструмент, за който 

съществува ликвиден пазар съгласно определението в член 2, 

параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако 

през последните шест месеца: 

i)  броят на извънборсовите сделки, осъществени от него за 

собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, 

е равен на или по-голям от 0,4 % от общия брой сделки със 

съответния финансов инструмент, изпълнени в Съюза на 

всяко място за търговия или извънборсов пазар за същия 

период, 

ii)  извънборсовите сделки, осъществявани от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания със 

съответния финансов инструмент, са извършвани средно 

всеки ден; 

б)  по редовен и систематичен начин с финансов инструмент, за който 

няма ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, 

точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през 

последните 6 месеца извънборсовите сделки, осъществени от него за 

собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са 

извършвани средно всеки ден; 

в)  по значителен начин с финансовия инструмент, ако обемът на 

извънборсовата търговия, осъществена от него за собствена сметка 
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при изпълнението на клиентски нареждания през последните 6 

месеца, е равен на или по-голям от една от следните стойности: 

i)  15 % от общия оборот с този финансов инструмент, 

осъществен от инвестиционния посредник за собствена сметка 

или от името на клиенти и изпълнен на място за търговия или 

на извънборсов пазар, 

                    ii)  0,4 % от общия оборот с този финансов инструмент, 

осъществен в Съюза на място за търговия или на извънборсов 

пазар.“. 

 

В член 13: 

вместо:„Инвестиционен посредник се счита за систематичен участник в съответствие с 

член 4, параграф 1, точка 20 от Директива 2014/65/ЕС по отношение на всички 

облигации, които принадлежат към даден клас облигации, емитирани от един и 

същ субект или от който и да е субект в рамките на същата група, ако извършва 

вътрешно изпълнение по отношение на всяка такава облигация в съответствие със 

следните критерии: 

а)  по редовен и систематичен начин с облигация, за която съществува 

ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква 

б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест месеца: 

i) броят на извънборсовите сделки, осъществени от него за 

собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, 

е равен на или по-голям от 2,5 % от общия брой сделки със 

съответната облигация, изпълнени в Съюза на всяко място за 

търговия или извънборсов пазар за същия период, 

ii)  извънборсовите сделки, осъществявани от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания със 

съответния финансов инструмент, са извършвани средно 

веднъж седмично; 

а)  по редовен и систематичен начин с облигация, за която няма 

ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква 

б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца 

извънборсовите сделки, осъществени от него за собствена сметка при 

изпълнението на клиентски нареждания, са извършвани средно 

веднъж седмично; 
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б)  по значителен начин с облигацията, ако броят на извънборсовите 

сделки, осъществени от него за собствена сметка при изпълнението 

на клиентски нареждания през последните 6 месеца, е равен на или 

по-голям от една от следните стойности: 

i)  25 % от общата номинална сума на търговията с тази 

облигация, реализирана от инвестиционния посредник за 

собствена сметка или от името на клиенти на място за 

търговия или на извънборсов пазар, 

ii)  1 % от общата номинална сума на търговията с тази 

облигация, реализирана в Съюза на място за търговия или на 

извънборсов пазар.“, 

 

да се чете: „Инвестиционен посредник се счита за систематичен участник в 

съответствие с член 4, параграф 1, точка 20 от Директива 2014/65/ЕС по отношение 

на всички облигации, които принадлежат към даден клас облигации, емитирани от 

един и същ субект или от който и да е субект в рамките на същата група, ако 

извършва вътрешно изпълнение по отношение на всяка такава облигация в 

съответствие със следните критерии: 

а)  по редовен и систематичен начин с облигация, за която съществува 

ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, 

точка 17, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през 

последните шест месеца: 

i)  броят на извънборсовите сделки, осъществени от него за 

собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, 

е равен на или по-голям от 2,5 % от общия брой сделки със 

съответната облигация, изпълнени в Съюза на всяко място за 

търговия или извънборсов пазар за същия период, 

ii)  извънборсовите сделки, осъществявани от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания със 

съответния финансов инструмент, са извършвани средно 

веднъж седмично; 

б)  по редовен и систематичен начин с облигация, за която няма 

ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, 

точка 17, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през 

последните 6 месеца извънборсовите сделки, осъществени от него за 
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собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са 

извършвани средно веднъж седмично; 

в) по значителен начин с облигацията, ако обемът на извънборсовата 

търговия, осъществена от него за собствена сметка при изпълнението 

на клиентски нареждания през последните 6 месеца, е равен на или 

по-голям от една от следните стойности: 

i)  25 % от общия оборот с тази облигация, реализиран от 

инвестиционния посредник за собствена сметка или от името 

на клиенти и изпълнен на място за търговия или на 

извънборсов пазар, 

                   ii)  1 % от общия оборот с тази облигация, реализиран в Съюза на                   

място за търговия или на извънборсов пазар.“. 

 

В член 14, буква а): 

вместо: „по редовен и систематичен начин със структуриран финансов продукт, за който 

съществува ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) 

от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест месеца:“, 

да се чете: „по редовен и систематичен начин със структуриран финансов продукт, за 

който съществува ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, 

точка 17, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест 

месеца:“. 

 

В член 14: 

вместо:  „б) „по редовен и систематичен начин със структуриран финансов 

продукт, за който няма ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, 

точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 

месеца извънборсовите сделки, осъществени от него за собствена сметка при 

изпълнението на клиентски нареждания, са извършвани средно веднъж 

седмично;“, 

да се чете: „б) „по редовен и систематичен начин със структуриран финансов 

продукт, за който няма ликвиден пазар съгласно определението в член 2, 

параграф 1, точка 17, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през 

последните 6 месеца извънборсовите сделки, осъществени от него за 
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собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са 

извършвани средно веднъж седмично;“. 

 

Член 14, буква в): 

вместо:  „в) „по значителен начин със структурирания финансов продукт, ако 

броят на извънборсовите сделки, осъществени от него за собствена сметка 

при изпълнението на клиентски нареждания през последните 6 месеца, е 

равен на или по-голям от една от следните стойности: 

i) 30 % от общата номинална сума на търговията с този структуриран 

финансов продукт, реализирана от инвестиционния посредник за 

собствена сметка или от името на клиенти на място за търговия или на 

извънборсов пазар, 

ii) 2,25 % от общата номинална сума на търговията с този структуриран 

финансов продукт, реализирана в Съюза на място за търговия или на 

извънборсов пазар.“, 

да се чете: „в) „по значителен начин със структурирания финансов продукт, ако 

обемът на извънборсовата търговия, осъществена от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания през последните 6 

месеца, е равен на или по-голям от една от следните стойности: 

i) 30 % от общия оборот с този структуриран финансов продукт, 

реализиран от инвестиционния посредник за собствена сметка или от 

името на клиенти на място за търговия или на извънборсов пазар, 

ii) 2,25 % от общия оборот с този структуриран финансов продукт, 

реализиран в Съюза на място за търговия или на извънборсов пазар.“. 

 

В член 15, буква а): 

вместо: „по редовен и систематичен начин с дериват, за който съществува ликвиден пазар 

в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 

600/2014, ако пред последните шест месеца:“, 

да се чете: „по редовен и систематичен начин с дериват, за който съществува ликвиден 

пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 17, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест месеца:“. 
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Член 15, буква б): 

вместо:  „б) „по редовен и систематичен начин с дериват, за който няма ликвиден 

пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца извънборсовите сделки със 

съответния клас деривати, осъществени от него за собствена сметка при 

изпълнението на клиентски нареждания, са извършвани средно веднъж 

седмично;“, 

да се чете: б) „по редовен и систематичен начин с дериват, за който няма ликвиден 

пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 17, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца извънборсовите 

сделки със съответния клас деривати, осъществени от него за собствена 

сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са извършвани средно 

веднъж седмично;“.  

 

Член 15, буква в): 

вместо:  „в) по значителен начин с деривата, ако броят на извънборсовите сделки, 

осъществени от него за собствена сметка при изпълнението на клиентски 

нареждания през последните 6 месеца, е по-голям от или равен на една от 

следните стойности: 

i) 25 % от общата номинална сума на търговията с този клас деривати, 

реализирана от инвестиционния посредник за собствена сметка или от 

името на клиенти на място за търговия или на извънборсов пазар; или 

ii) 1 % от общата номинална сума на търговията с този клас деривати, 

реализирана в Съюза на място за търговия или на извънборсов пазар.“, 

да се чете: „в) „по значителен начин с деривата, ако обемът на извънборсовата 

търговия, осъществена от него за собствена сметка при изпълнението на 

клиентски нареждания през последните 6 месеца, е равен на или по-голям от 

една от следните стойности: 

i) 25 % от общия оборот с този клас деривати, реализиран от 

инвестиционния посредник за собствена сметка или от името на 

клиенти и изпълнен на място за търговия или на извънборсов пазар, 

ii) 1 % от общия оборот с този клас деривати, реализиран в Съюза на 

място за търговия или на извънборсов пазар.“. 
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В член 16, буква а): 

вместо: „по редовен и систематичен начин с квота за емисии, за която съществува 

ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако пред последните шест месеца:“, 

да се чете: „по редовен и систематичен начин с квота за емисии, за която съществува 

ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 17, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните шест месеца:“. 

 

Член 16, буква б): 

вместо:  „б) по редовен и систематичен начин с квота за емисии, за която няма 

ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца извънборсовите 

сделки със съответния тип квоти за емисии, осъществени от него за 

собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са 

извършвани средно веднъж седмично;“, 

да се чете: „б) по редовен и систематичен начин с квота за емисии, за която няма 

ликвиден пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 17, 

буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако през последните 6 месеца 

извънборсовите сделки със съответния тип квоти за емисии, осъществени от 

него за собствена сметка при изпълнението на клиентски нареждания, са 

извършвани средно веднъж седмично;“. 

 

В член 16: 

вместо:  „в) инвестиционен посредник извършва вътрешно изпълнение по 

значителен начин с квота за емисии, ако броят на извънборсовите сделки, 

осъществени от него за собствена сметка при изпълнението на клиентски 

нареждания през последните 6 месеца, е по-голям от или равен на една от 

следните стойности: 

i) 30 % от общата номинална сума на търговията с този тип квоти за 

емисии, реализирана от инвестиционния посредник за собствена 

сметка или от името на клиенти на място за търговия или на 

извънборсов пазар; 
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ii) 2,25 % от общата номинална сума на търговията с този тип квоти за 

емисии в Съюза, реализирана на място за търговия или на извънборсов 

пазар.“, 

да се чете: „в) по значителен начин с квота за емисии, ако обемът на 

извънборсовата търговия, осъществена от него за собствена сметка при 

изпълнението на клиентски нареждания през последните 6 месеца, е равен 

на или по-голям от една от следните стойности: 

i) 30 % от общия оборот с този тип квоти за емисии, реализиран от 

инвестиционния посредник за собствена сметка или от името на 

клиенти на място за търговия или на извънборсов пазар, 

ii) 2,25 % от общия оборот с този тип квоти за емисии, реализиран в 

Съюза на място за търговия или на извънборсов пазар.“. 

 

В член 19: 

вместо:  „5. За целите на параграф 1, при поискване местата за търговия 

предоставят на съответните посредници оценки на средния брой съобщения 

в секунда ежемесечно две седмици след края на календарния месец, като 

вземат предвид всички съобщения, подадени през предходните 12 месеца.“, 

да се чете: „5. За целите на параграф 1, при поискване местата за търговия 

предоставят на съответните посредници оценки на средния брой съобщения 

в секунда ежемесечно две седмици след края на календарния месец, като при 

това вземат предвид всички съобщения, подадени през предходните 12 

месеца.“. 

 

В член 38, параграф 1: 

вместо:  „д) длъжностите и отделите на съответните лица, участващи в 

предоставянето на корпоративни финансови съвети, отнасящи се до цената и 

разпределението; и“,  

да се чете: „д) длъжностите и отделите на съответните лица, участващи в 

предоставянето на корпоративни финансови съвети, отнасящи се до цената и 

разпределението на финансови инструменти; и“. 
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В член 41: 

вместо: „4. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането на свои клиенти 

на финансови инструменти, които са емитирани от тях или от други субекти в 

групата и са включени в изчислението на пруденциалните изисквания, установени 

в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 

2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или Директива 2014/59/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, предоставят на тези клиенти допълнителна 

информация, която обяснява разликите между съответния финансов инструмент и 

банковите депозити по отношение на доходността, риска, ликвидността и всяка 

защита, предоставена в съответствие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета.“, 

да се чете: „4. „Инвестиционните посредници, предлагащи на свои клиенти 

финансови инструменти, които са емитирани от тях или от други субекти в групата 

и които са включени в изчислението на пруденциалните изисквания, установени в 

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 

2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или Директива 2014/59/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета, предоставят на тези клиенти допълнителна 

информация, която обяснява разликите между съответния финансов инструмент и 

банковите депозити по отношение на доходността, риска, ликвидността и всяка 

защита, предоставена в съответствие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета
23

.“.  

 

________________ 

23 OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149. 

 

 

 

В член 45, параграф 3: 

вместо: „б) да считат клиент, който се счита за професионален клиент съгласно 

раздел I от приложение II от Директива 2014/65/ЕС, за непрофесионален.“, 

да се чете: „б) да считат клиент, който се счита за професионален клиент съгласно 

раздел I от приложение II към Директива 2014/65/ЕС, за непрофесионален.“. 
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В член 52: 

вместо: „2. Инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети по 

независим начин или по начин, който не е независим, обясняват на клиента гамата 

от финансови инструменти, които могат да бъдат препоръчвани, включително 

нейната връзка с емитентите или доставчиците на инструментите.“, 

да се чете: „2. Инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни 

съвети по независим начин или по начин, който не е независим, обясняват на 

клиента гамата от финансови инструменти, които могат да бъдат препоръчвани, 

включително връзката на посредника с емитентите или доставчиците на 

инструментите.“. 

 

В член 53, параграф 3: 

вместо: „б) инвестиционният посредник се представя като независим за своята 

стопанска дейност като цяло, но само по отношение на услугите, за които 

предоставя инвестиционни съвети на независима основа; и“, 

да се чете: „б) инвестиционният посредник се представя като независим по 

отношение на услугите, за които предоставя инвестиционни съвети на 

независима основа;“. 

 

В член 65, параграф 4, първата алинея: 

вместо: „Инвестиционните посредници предприемат всички достатъчни мерки за 

постигане на възможно най-добрия резултат за своите клиенти, като отчитат 

факторите, посочени в член 27, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС. 

Относителната значимост на тези фактори се определя чрез позоваване на 

критериите, изложени в член 59, параграф 1, а за непрофесионални инвеститори — 

на изискването по член 27, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС.“, 

да се чете: „Инвестиционните посредници предприемат всички достатъчни мерки за 

постигане на възможно най-добрия резултат за своите клиенти, като отчитат 

факторите, посочени в член 27, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС. 

Относителната значимост на тези фактори се определя чрез позоваване на 

критериите, изложени в член 64, параграф 1, а за непрофесионални инвеститори — 

на изискването по член 27, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС.“. 
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В член 77, параграф 1: 

вместо: „б) последната цена на акциите при затваряне за първата година на 

търгуване, ако неговите акции са допуснати за търговия в продължение на 

повече от една година, но по-малко от две години; 

 в) средната цена, формирана от последните цени на акциите при 

затваряне за първата и за втората година на търгуване, ако неговите акции са 

допуснати за търговия в продължение на повече от две години, но по-малко 

от три години.“, 

да се чете: „б) последната цена на акциите при затваряне за първата година на 

търгуване, ако неговите акции са допуснати за търговия в продължение на 

повече от една година, но по-малко от две години; 

в) средната цена, формирана от последните цени на акциите при 

затваряне за първата и за втората година на търгуване, ако неговите акции са 

допуснати за търговия в продължение на повече от две години, но по-малко 

от три години.“. 

 

В член 78, параграф 2: 

вместо: „ж) изисква от емитентите, чиито ценни книжа се търгуват на нейното 

място за търговия, да публикуват годишни финансови отчети до 6 месеца след 

края на всяка финансова година и шестмесечни финансови отчети до 4 месеца 

след края на първото шестмесечие на всяка финансова година;“, 

да се чете: „ж) изисква от емитентите, чиито ценни книжа се търгуват на нейното 

място за търговия, да публикуват годишни финансови отчети до 6 месеца след 

края на всяка финансова година, както и шестмесечни финансови отчети до 4 

месеца след края на първото шестмесечие на всяка финансова година;“. 

 

В член 80, параграф 2: 

вместо: „При определяне на това дали спирането или отстраняването от търговия на 

финансов инструмент е вероятно да причини съществено увреждане на интересите 

на инвеститорите или нарушаване на нормалното функциониране на пазара във 

всеки конкретен случай, националният компетентен орган, съответният 

инвестиционен посредник или съответният пазарен оператор, организиращ МСТ 

или ОСТ, взема предвид всички значими фактори, включително:“, 
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да се чете: „При определяне на това дали спирането или отстраняването от търговия на 

финансов инструмент е вероятно да причини съществено увреждане на интересите 

на инвеститорите или нарушаване на нормалното функциониране на пазара във 

всеки конкретен случай, националният компетентен орган, пазарният оператор, 

организиращ регулиран пазар, или съответният инвестиционен посредник или 

съответният пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, взема предвид всички 

значими фактори, включително:“. 

 

В член 80: 

вместо: „3. Факторите по параграф 3 се вземат предвид и когато национален 

компетентен орган, инвестиционен посредник или пазарен оператор, 

организиращ МСТ или ОСТ, реши да не спира или отстранява от търговия 

финансов инструмент въз основа на обстоятелства, които не са обхванати от 

списъка в параграф 1.“, 

да се чете: „3. Факторите по параграф 2 се вземат предвид и когато национален 

компетентен орган, пазарен оператор, организиращ регулиран пазар, 

инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ МСТ или ОСТ, 

реши да не спира или отстранява от търговия финансов инструмент въз 

основа на обстоятелства, които не са обхванати от списъка в параграф 1.“. 

 


