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І. Аукциони за първично придобиване на ДЦК (глава втора от Наредба №5 на МФ 

 и БНБ), които могат да бъдат: 

1. аукцион за първично придобиване на ДЦК чрез заплащане - първичните дилъри 

могат да участват със състезателни поръчки за собствена сметка и за сметка на свои  

клиенти, както и с несъстезателни поръчки за собствена сметка и за сметка на 

клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници (включително и такива, 

установени в друга държава-членка или в трета страна), когато по решение на МФ в 

условията на аукциона е обявена тази възможност. За участие в аукциона се 

използват образци на съобщения от тип 501, 502, 530 и 531;  

2. аукцион за първично придобиване на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК 

от една или няколко други емисии със същата валутна деноминация (лева или евро) 

по предварително определени от МФ цени - първичните дилъри могат да участват 

със състезателни поръчки както за собствена сметка, така и за сметка на свои 

клиенти. За участие в този вид аукциони се използват образци на съобщения от тип 

501, 531, 532 и 534.  

 

ІІ. Обратно изкупуване на ДЦК преди падежа им (глава шеста от Наредба №5 на 

МФ и БНБ): 

А. Аукциони за окончателно обратно изкупуване на ДЦК, които могат да бъдат: 

1. аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане - 

първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки за собствена сметка 

и за сметка  на  свои клиенти. За участие в аукциона се използват образци на 

съобщения от тип 518 и 538;  

2. аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от една 

или няколко други емисии със същата валутна деноминация (лева или евро) по 

предварително обявени от МФ цени - първичните дилъри могат да участват със 

състезателни поръчки за собствена сметка и за сметка на свои клиенти, като 

използват образци на съобщения от тип 532 и 534;  

 



3. аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане и/или чрез 

замяна с ДЦК от една или няколко други емисии със същата валутна деноминация 

(лева или евро) по предварително обявени от МФ цени - първичните дилъри могат 

да участват със състезателни поръчки както за собствена сметка, така и за сметка на 

свои клиенти. За участие в този вид аукциони се използват образци на съобщения от 

тип 518, 538, 532 и 534.  

Б. Окончателно обратно изкупуване на ДЦК, което може да бъде:    

1. обратно изкупуване на ДЦК от една емисия преди падежа й срещу заплащане по 

предварително обявена от МФ цена - първичните дилъри могат да участват с  

поръчки за собствена сметка и за сметка на свои клиенти, като използват образци на 

съобщения от  тип  518  и 538.  В  случай,  че  съвкупната  номинална  стойност  на  

заявените  от първичните  дилъри  поръчки  е  по-голяма  от  предложеното    от  

МФ количество, разпределението се извършва на пропорционален принцип до 

достигане на определения лимит  чрез  коефициент,  формиран  като  съотношение  

между  предложеното  от МФ  и заявеното от участниците в обратното изкупуване 

количество;  

2. обратно изкупуване на ДЦК от една или няколко други емисии по предварително 

обявени от МФ цени срещу емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) 

на аукционен принцип - първичните дилъри могат да участват в този вид аукциони 

със състезателни поръчки за собствена сметка и за сметка на свои клиенти, като 

използват  образци на съобщения от тип 532 и 534.   

В. Аукциони за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна 

продажба след предварително определен срок, наричани за краткост „обратни 

репо-аукциони” (reverse repo auction) - тези аукциони се провеждат в случай, че 

решението за тях е съгласувано с БНБ. Първичните дилъри могат да участват само 

със състезателни поръчки от свое име и за своя сметка, като използват образец на 

съобщение от тип 539. В тези случаи могат да се изкупуват едновременно ДЦК от 

различни емисии, емитирани по реда на Наредба №5 на МФ и БНБ и/или по 

структурната реформа, деноминирани в лева с плащане в лева. 

 

  

 

 

 


