Образец
по чл. 9, ал. 7

Форма СПБ-9Б
Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа,
емитирани от местни лица на външен пазар
Тип на отчета:
първоначален

коригиращ

1. МЕСТНО ЛИЦЕ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:

2. ЕМИСИЯ
ISIN код

3. ИНВЕСТИТОРИ
Държава на инвеститора

Институционален сектор
на инвеститора

1

2

Позиция на инвеститора
Общ номинал

По пазарна цена

3

4

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:

Длъжност:

Подпис:

Телефон:
Електронна поща:
Дата:
Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция "Статистика", тел. (02) 9145 1252 (1442)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Б
Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от
местни лица на външен пазар
(по образец към чл.9, ал.7 от Наредба № 27 на БНБ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ–9Б всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни
книжа на външен пазар, и декларирали емисията с Декларация-форма СПБ-9, в срок до 15
работни дни от издаване на емисията, предоставят информация за инвеститорите на първичен
пазар в ценните книжа.
С една отчетна форма се отчитат позициите на инвеститорите само по една емисия.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Формата се подава еднократно, в срок до 15 работни дни след
издаване на емисията.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9Б се подава по електронен път, чрез Портала на
ИСИС, съгласно Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по
електронен път. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на
БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се
код „P” за първоначален отчет и код “R” за коригиращ отчет.

II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: При електронно подаване на формата се попълва само ЕИК/Код по
БУЛСТАТ на юридическото лице.
2. ЕМИСИЯ
Попълва се ISIN код на емисията, за която се подава отчет.
3. ИНВЕСТИТОРИ
Колона 1. Държава на инвеститора
Посочва се държавата на резидентност на инвеститора с код, съгласно Приложение 3
Класификатор на държавите и международните институции.
Колона 2. Институционален сектор на инвеститора
Посочва се институционалният сектор на инвеститора, като се използват следните кодове:




S11 – Нефинансови предприятия;
S121 – Централна банка;
S122 – Депозитни институции без централна банка;















S123 – Фондове на паричния пазар (ФПП);
S124 – Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар;
S125 – Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества
и пенсионните фондове;
S126 – Финансови спомагателни организации;
S127 – Каптивни финансови институции и заемодатели;
S128 – Застрахователни (осигурителни) дружества;
S129 – Пенсионни фондове;
S1311 – Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1312 – Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1313 – Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
S1314 – Фондове за социална сигурност;
S14 – Домакинства;
S15 – Нетърговски организации, обслужващи домакинствата;

Колона 3. Позиция на инвеститора (общ номинал)
Посочва се общата номинална стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа
в оригиналната валута на емитиране.
Колона 4. Позиция на инвеститора (по пазарна цена)
Посочва се общата оценена стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа в
оригиналната валута на емитиране.
Данните във формата се агрегират по държава и институционален сектор на инвеститора.
Всички позиции за една и съща държава на инвеститора и един и същ институционален сектор
се обобщават на един ред. Правилно попълнената форма не трябва да съдържа една и съща
държава на инвеститора и един и същ институционален сектор на повече от един ред.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: При подаването им по електронен път отчетите се подписват с
електронен подпис.

