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Наименовани
е на закона:
Код на закона
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения
на закона:
Прилагащи
органи:
Други органи
по прилагане
на акта:

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането,
въвеждащи
ЗИ

Бележки и
общи
коментари по
закона
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ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти
08
Обн., ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г.
Общо: 2
2003 г.
1
2007 г.
1
Брой изменения през
изследваната 2007 г.

Последното изменение
29.06.2007 г.

е

от

1

Централен депозитар АД (публично акционерно дружество,
създадено на основание чл. 91 и § 8 от Закона за ценните книжа,
фондовите борси и инвестиционните дружества (отменен със Закона
за публичното предлагане на ценни книжа). Устройството и
дейността на дружеството се урежда с НАРЕДБА № 19 за
Централния депозитар на ценни книжа, издадена от министъра на
финансите.

няма
Правно
основание
Орган
издал
акта:
Обнародван
Изменения
и
допълнения
на
акта
Прилагащи
органи:

-

Задължения за информиране, произтичащи от поднормативни
актове: няма.
Компетентен орган е Централен Депозитар - дейността на ЦД АД е
регламентирана в Глава девета от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и в наредба № 8 от 12.11.2003г. на
Комисията за финансов надзор. ЦД АД е поднадзорно лице на КФН.
Препоръки от Опростяване на процеса на изпълнение на ЗИ
общ характер • Премахване на ненужни бланки, инспекции или изисквана
информация.
• Съкращаване на времето, необходимо за попълване на
формуляри – подобряване на дизайн, яснота.

