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            ПРОЕКТ 

 

М О Т И В И 

към проект на Закон за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата 

 

Целта, която се поставя с настоящия проект на закон за изменение на Закона за 

стоковите борси и тържищата е намаляване на административната тежест за бизнеса и 

изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на 

мерки за трансформация на модела на административно обслужване. 

Законопроектът предвижда изменение на чл. 26, ал. 2 и отмяна на чл. 26, ал. 3 - ал.8, а 

също и на чл. 26а от Закона за стоковите борси и тържищата, със следните мотиви: 

Клиринговите механизми са в основата на развитието на срочната борсова търговия, 

но клирингът като структура т.е. като самостоятелна финансова институция клирингова 

къща съществува само в САЩ и Индонезия, където обемите на търговия са в крупни 

размери - трилиони долари. В Европа правилата за клирингов механизъм са 

установени в борсовите правилници на съответните стокови борси и клиринговането се 

осъществява чрез самите стокови борси, а не чрез отделна клирингова финансова 

институция. Към момента анализът на бъдещите потенциални пазарни възможности в 

Република България и Черноморския регион не очертават нива на търсенето и 

предлагането на борсови стоки, които да обосновават необходимостта от наличието на 

клирингова къща като самостоятелна институция. Много по-удачен е вариантът да се 

използва Европейската практика, пример Холандия /Амстердамска стокова борса/, при 

която клиринговият механизъм е уреден в правилника за организацията и дейността на 

стоковата борса. Поради горното и в следствие на пазарния анализ в краткосрочен и 

дългосрочен план не е необходимо наличието на отделен лицензионен режим за 

създаване на самостоятелна финансова клирингова институция, а е достатъчно 

клиринговият механизъм да бъде уреден в борсовия правилник на съответната стокова 

борса. Така ще се създадат условия за развитие на срочна борсова търговия (т.е. за 

сключване на срочни сделки - фючърсни и опционни), т.е. условия за. Чрез включване 
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на клирингов механизъм в борсовия правилник на съответната борса ще се гарантира 

стриктно изпълнението на задълженията на страните по сключените сделки. 

Допълнителен лицензионен режим за самостоятелна клирингова къща не е необходим 

и следва да отпадне. Поради това се предлага изменение на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

стоковите борси и тържищата, чрез което да се предвиди установяване на клирингов 

механизъм в борсовия правилник на съответната борса. 
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