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РЕЗЮМЕ

1. Финансовото интегриране на България в Европа е от ключово значение, както 
за осигуряването на финансов ресурс по време на икономическия преход, така също 
и за стимулирането на икономически растеж.  Чуждестранното участие в собствеността 
на фирми в страната улесни трансфера на технологии и интеграцията на български фирми в 
глобалната верига на стойността, а преките чуждестранни инвестиции в България надхвърлиха 
100% от БВП. Днес 81% от банковия сектор е притежание на международни банкови групи, 
които въведоха широка гама от финансови услуги и по-евтин финансов ресурс за фирми, 
подпомагайки инвестициите и растежа. За разлика от други аспекти на финансовата интеграция 
обаче капиталовите пазари в България и в други страни от Централна Европа като цяло не 
надхвърлят рамките на съответните.

2. В момент, където сътресенията, свързани с държавните дългове в Европа хвърлят 
сянка върху финансовия сектор, развитието на капиталовите пазари в средносрочен 
план би могло да предостави благоприятна диверсификация на финансовата система.  
Европейските банкови групи са под натиск както от страна на пазара, така също и от страна 
на регулатора, да ограничат ръста на клоновете си в Централна Европа. Така развиващите се 
капиталови пазари биха могли да подпомогнат едновременно финансирането на клонове на 
чуждестранните банки в България и прякото финансиране на българските фирми.

3. С началото на процеса на присъединяване България започна да хармонизира 
своето законодателство в областта на пазарите за ценни книжа в унисон със стандартите 
на Европейския съюз (ЕС), въвеждайки през м.ноември 2007 г., наред с други държави, 
Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID).  MiFID е крайъгълен камък в 
рамката за хармонизация на нормативната уредба на капиталовия пазар в ЕС. Директивата цели 
да създаде интегриран вътрешен пазар, като същевременно осигури защита на инвеститорите 
на дребно. Целта на MiFID е да създаде икономически ползи чрез предоставянето на по-евтин, 
лесен и широк достъп до чуждестранни активи за българските инвеститори и на по-евтин, 
лесен и широк достъп до финансиране от страна на чуждестранните инвеститори спрямо 
българските фирми. Сред важните аспекти на директивата са въвеждането на така наречения 
„регламент за паспорта”, позволяващ на всяко инвестиционно дружество, лицензирано в 
държава от ЕС, да извършва дейност в рамките на цяла Европа по силата на един-единствен 
лиценз, по-конкурентна среда за местата за търгуване поради факта, че се позволява акции, 
регистрирани на която и да е борса, да бъдат търгувани навсякъде в Европа, както и по-голяма 
роля на местния надзорен орган.

4. Кризата оказа сериозно неблагоприятно въздействие върху българския капиталов 
пазар по отношение на цени, дълбочина и ликвидност, което засенчи положителното 
развитие от времето на въвеждането на MiFID насам. Пазарната капитализация се понижи 
от 51% от БВП през 2007 г. до 15% от БВП през 2010 г., най-вече заради рязката обезценка 
на регистрираните дружества.  Ликвидността се понижи, като се отчете спад на годишната 
търговия до стойност от едва 5% от пазарната капитализация през 2010 г. 

5. Настоящият доклад цели да направи оценка на прилагането на MiFID в България, 
като се предоставя първоначален преглед на въздействието, което директивата е оказала 
върху българските пазари за ценни книжа, и се извличат поуки на базата на опита.  
Докладът е част от аналитичните и консултантски услуги на Световна банка в регионален 
план, чийто предмет е оценяването на прилагането на MiFID в новите държави-членки на ЕС 
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и кандидатите за присъединяване.  В България MiFID оказва много скромно въздействие върху 
развитието и структурата на пазара от старта на своето прилагане досега.  Българската фондова 
борса (БФБ) остава единственото място за търгуване в страната, какъвто е и случаят в повечето 
други държави-членки на ЕС, но с тази разлика, че независимо от факта, че българските 
дружества получиха достъп до разнообразни места за търгуване в Европа, преобладаващата част 
от търгуването на акциите, регистрирани на БФБ, все още се провежда на БФБ.  Поради малкия 
размер на българските дружества, интересът от страна на международните места за търгуване 
е слаб, тъй като основната конкуренция в контекста на MiFID за Европа е концентрирана в 
областта на търговията с акции тип „сини чипове”.1  Малкият по размер местен пазар все още 
се обслужва от много на брой инвестиционни дружества, насочени към дейност в рамките на 
същия този местен пазар, каквото беше положението и преди въвеждането на MiFID.  

6. Скромното ниво на международна интеграция повдига въпроса какъв е най-
оптималният начин за реализиране на ползите от MiFID.  Международното интегриране 
на търговската функция, предприето понастоящем от БФБ, би могло да е част от решението 
на въпроса, но не по-малко важни са и други аспекти на транзакциите с ценни книжа, като 
клиринг, сетълмент и депозитарни функции. Интегрираният европейски пазар на ценни 
книжа, чието постигане е в основата на MiFID, цели предоставянето на достъп до по-мащабни 
капиталови ресурси за българските фирми, инвестиционните дружества, борсовите посредници 
и инвеститорите.  До момента обаче усилията на ЕС за интегриране на пазара на ценни книжа 
са генерирали скромни ползи за малките пазари, какъвто е българският. 

7. Възможно решение би могло да е по-тясното интегриране на българския пазар в по-
големи и утвърдени капиталови пазари.  В този контекст българското правителство  обмисля 
стратегическа продажба на БФБ на голяма международна борса. Местните посредници, твърде  
малки, за да могат непосредствено да се възползват от своите права по силата на MiFID за 
участие на конкурентния международен пазар, биха си осигурили непосредствен достъп до 
повече и по-големи места за търгуване.  В същото време биха се изправили и пред по-силна 
конкуренция. Регистрираните дружества, независимо от преобладаващия малък размер, биха 
получили по-голяма международна представителност и съответно практически достъп до 
по-широка инвеститорска база. Местните инвеститори биха придобили по-широк достъп до 
един по-голям пазар чрез местните инвестиционни посредници. БФБ като част от един голям 
международен играч, ще бъде в по-добри позиции да посрещне конкуренцията от страна на 
други европейски борси и многостранни системи за търговия (МТС).*  Оптималният избор на 
партньор е извън обхвата на настоящия доклад. Един регионален подход към анализирането на 
този въпрос е от ключово значение - не само защото други държави от региона се изправят пред 
подобни предизвикателства, но и защото най-удачният избор за България зависи от действията 
на други страни в региона и от начина, по който те ще изберат да интегрират своите пазари. 

8. С кризата настъпи и период на слаба активност, по време на който трябваше да се 
приеме и приложи законовата рамка за MiFID, но със засилването на трансграничните 
дейности в областта на капиталовите пазари, компетентните органи следва да подхождат 
далновидно и бдително за гарантирането на ефективен надзор.  Нормативната уредба 
в България по MiFID беше приета в кратки срокове.  Предизвикателствата, свързани с 
въвеждането на директивата, бяха смекчени от слабата пазарна дейност, при която търгуването 
освен че остана само вътрешно, се провеждаше и на едно-единствено място за търгуване, а 
именно от БФБ.  Осигуряването на прозрачност на цените и най-добро изпълнение,** ключови 
 
1  Акции в дружество с международна репутация за качество, надеждност и способност да поддържа рентабилност в добри и 
лоши времена.
* Алтернатива на борсите за търговия.
** Задължението за „най-добро изпълнение” се отнася до постигането на възможно най-добрата цена за клиента.
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аспекти на MiFID, протекоха сравнително лесно, но това ще се промени с интегрирането на 
инвестиционната индустрия с останалата част от ЕС, както и когато търгуването стане по-
малко концентрирано.

8a. Докладът не само представя конкретни предложения за стимулиране на 
развитието на капиталовия пазар в полза на фирми и инвеститори, но и цели да насърчи 
по-нататъшното обсъждане на начините за организиране на инфраструктурата на 
пазара за ценни книжа с оглед дългосрочното развитие. Новите регулаторни изисквания, 
наложени по силата на MiFID, създадоха допълнителна административна и оперативна тежест 
за инвестиционните дружества във връзка с увеличаването на справките, които следва да се 
подават до регулатора, както и по-отношение на обема бюрократична работа между фирмите 
от бранша и техните клиенти. Вниманието сега трябва да се насочи върху това как да се 
постигнат ползите от единната регулация. От доклада могат да се изведат няколко препоръки, 
чието предназначение е да се консолидират ползите от прилагането на MiFID за България:

(i) Министерство на финансите (МФ) да разгледа възможностите и да предприеме 
действия за повишаване на европейската интеграция на БФБ (както и на Централния 
депозитар), в това число например продажба на голяма международна фондова 
борса. Една стратегическа продажба би позволила на местните пазарни играчи да 
получат по-голяма представителност с помощта на членства/регистрация в голям 
международен пазарен оператор, като в същото време БФБ би била по-добре поставена 
да посрещне конкуренцията от страна на по-големите места за търговия в Европа.  В 
допълнение на това, присъствието на международен оператор ще улесни реформите на 
инфраструктурата и транзакциите, касаещи етапите след приключване на търговските 
сделки, за да се позволи свързаност с други централни депозитари в Европа.

(ii) Комисията за финансов надзор (КФН) да поддържа далновиден подход, при който се 
отчитат и предвиждат потенциалното развитие и модернизация на пазара, както 
в страната, така и в трансграничен план, като в същото време надлежно се изменя 
регулаторната и надзорна рамка според необходимостта. В светлината на важните 
промени в рамката на капиталовите пазари на ЕС и на потенциалното развитие на 
местния капиталов пазар в България и неговото вписване в останалата част на Европа, 
е важно КФН да приема измененията и да подготвя сектора за тях.  В резултат на това 
както участниците на капиталовия пазар, така и финансовият пазар като цяло, ще 
могат да възползват от предимствата, произтичащи от един по-прозрачен, по-добре 
интегриран и мощен капиталов пазар.

(iii) КФН да оптимизира спазването на разпоредбите и функциите, свързани с обработката 
на клиенти, с цел подобряване на бизнес средата в сектора.  Това би включило 
намаляване на броя на справките и честотата на издаване на указания за съответствие, 
както и други реформи, насочени към съблюдаването на регламентите.  Разходите, 
свързани с транзакциите между брокер и клиент, биха могли да се намалят с помощта 
на електронни договори и подписи.  С поемането на ръководството по прилагането 
на тази препоръка, КФН би спомогнала за създаването на по-активна финансово-
инвестиционна индустрия с по-висока ефективност на разходите.

(iv) КФН да спомогне за премахване на пречките пред инвестиционните фирми по 
отношение на провеждането на стопанска дейност в чужбина.  Българските фирми 
нямат опит в правенето на бизнес в чужбина и не разполагат с международни контакти. 
КФН би могла да подпомогне този процес чрез предоставяне на информация на 
бранша, чрез намаляване на административните пречки при откриване на фирмени 
клонове извън страната или чрез преразглеждане на използването на обвързани агенти 
(изключителни представители), които са упълномощени да предоставят услугите само 
на едно дружество за извършването на търговия в чужбина. Това би способствало 
индустрията да реализира по-оптимално ползите от интеграцията на капиталовия пазар.
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I.  ВъВЕДЕНИЕ

9. Прилагането на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) в 
България стартира успоредно с това в други страни от ЕС през ноември 2007 г. MiFID 
създаде нова конкурентна рамка за инвестиционните фирми и борсите на ценни книжа в 
границите на ЕС, както и между борсите за ценни книжа и алтернативните търговски системи 
в ЕС. 

10. MiFID породи предизвикателства за регулаторите и участниците на пазара на 
ценни книжа не само в страните от ЕС, но и в кандидат-членките, като Световна банка 
предоставяше консултации в хода на този процес. Предизвикателствата при въвеждането 
на MiFID не се изчерпват с транспонирането на директивата в националната нормативна 
уредба. С директивата се въведе нов бизнес модел за европейските пазари на ценни книжа с 
дългосрочни и всеобхватни последствия за инвестиционните брокерски фирми, регулираните 
пазари и регулаторите на пазарите на ценни книжа. В този контекст Световна банка участваше 
в изготвянето на оценката на прилагането на MiFID в новите държави-членки на ЕС и 
кандидатите за присъединяване. 

11. Настоящият доклад има за цел да предостави оценка на прилагането на MiFID 
в България; да изложи първоначален обзор на въздействието, което оказа директивата 
върху пазарите на ценни книжа в страната; и да извлече поуки от този опит. Заложените в 
MiFID икономически ползи се реализират в хода на интегрирането на капиталовите пазари, т.е. 
с осигуряването на по-евтин, лесен и широк достъп до чуждестранни активи за българските 
инвеститори и на по-евтин, лесен и широк достъп до финансиране от чуждестранни инвеститори 
за българските фирми. Стремежът на доклада е да се откроят предизвикателствата при 
прилагането и/или рисковете по отношение на целите на MiFID. Анализът не е инструмент за 
прилагане, тъй като стъпва върху обратна информация, предоставена от ограничена, но въпреки 
това разнообразна база участници.2 Вместо това целта на материала е да предложи идеи за 
това как публичните политики и подходите на регулаторите/надзорните органи биха могли 
по-оптимално да следят сектора и да осигуряват стимули за неговото по-бързо адаптиране към 
изискванията на MiFID за постигането на ползите от интеграцията. 

12. Докладът е част от регионалните аналитични и консултантски услуги на 
Световна банка, чийто предмет е оценката на прилагането на MiFID в новите държави-
членки на ЕС и в страните, кандидатстващи за членство. Подобен доклад беше изготвен 
за Хърватска, а по-ограничена оценка се направи и за Литва и Румъния. Усилията на Световна 
банка в тази област бяха приветствани от Европейската комисия (ЕК), като резултатите от 
тази работа могат да бъдат споделени с ЕК при заявка от страна на правителството. Тъй като 
докладът анализира основни области на прилагането на MiFID, той е тясно съобразен със 
стандартите на ЕС. Методологията за оценяването обаче е изработена от екипа на Световна 
банка под формата на анкета за самооценка, която се попълва от участници в местния пазар 
(инвестиционни фирми и регулиран пазар), както и от регулаторните органи на пазара.  
 
 
 

2   За целите на доклада по прилагането на MIFID беше проведено проучване с въпроси за самооценяване сред участниците 
в капиталовите пазари в България.  Проучването беше изготвено от екипа на Световна банка.  Бяха събрани резултати от 
пет инвестиционни дружества, БФБ и КФН.  Екипът би желал да благодари на инвестиционните дружества, БФБ и КФН за 
тяхното участие в изследването.
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13. Докладът е структуриран по следния начин: Раздел II съдържа анализ на развитието 
на българския капиталов пазар по показатели размер, ликвидност и международна интеграция. 
Раздел III представя резултати от интервютата и анкетите по конкретни аспекти от прилагането 
на MiFID. В Раздел IV са изложени препоръки, насочени към прилагането на MiFID и към 
пълноценното реализиране на предимствата от международната пазарна интеграция и 
конкурентния капиталов пазар.
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II.  КАпИТАЛОВИяТ пАЗАР В БъЛГАРИя – СъВРЕМЕННИ 
ТЕНДЕНцИИ И ИНТЕГРАцИя В ЕВРОпЕйСКИя пАЗАР

14. Българският капиталов пазар остава малък, тъй като позициите, които бяха 
придобити преди 2008 г., бяха загубени под влияние на глобалната финансова криза. 
Бързият ръст на капитализацията на фондовия пазар от 10% от БВП през 2004 г. до 51% през 
2007 г. беше сериозно намален и сведен до 15.3% от БВП през 2010 г. Сегментът на фондовия 
пазар беше основната движеща сила в развитието на капиталовия пазар като цяло, като 
търгуването на облигации остана на непроменени нива. Пазарът на държавни ценни книжа 
достигна 6.5% от БВП през 2010 г. Развитието на пазара преди кризата се стимулираше от ръст 
на институционалната инвеститорска база, като общата стойност на активите под формата на 
колективни инвестиционни схеми възлизаше на 382.5 млн. лева през 2009 г.3 в сравнение с 18 
млн. лева през 2003 г.

Таблица 1: Капиталови пазари, посредници и колективни инвестиционни схеми в България
Млн. лева, освен ако не е посочено друго 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Дружества за ценни книжа         
Брой дружества 108 93 88 85 83 88 86  80
  от които собственост на банки 31 31 29 29 26 25 25  27
Общо активи 323 820 1,323 3,029 7,723 5,530 4,501 3,851 
Колективни инвестиционни схеми       
Брой схеми 5 9 25 45 71 94 102 104 
Общо активи 18 56 95 316 911 326 383 479 
Акционерни дружества със специална 
инвестиционна цел (АДСИЦ)       

Бр. АДСИЦ в областта на недвижимите имоти 2 4 12 34 52 60 61 63 
Активи на АДСИЦ в областта на 
недвижимите имоти -- 16 129 542 1,283 1,478 1,482 1,488 

Брой АДСИЦ, специализирани в областта на 
вземанията 1 1 1 6 9 9 7 8 

Активи на АДСИЦ, специализирани в 
областта на вземанията -- 6 5 97 89 82 98 90 

Българска фондова борса         
Брой регистрирани дружества 338 402 343 353 394 395 395 330
Общ годишен оборот 181 1,011 3,581 3,384 9,959 2,129 868 682.9
Капитализация на фондовия пазар/БВП, % 7.9 10.1 18.5 29.6 48.2 18 17.3 15.3
Капитализация на пазара на облигации /БВП, 
% 12.0 11.9 10.0 9.2 8.1 5.3 6.4 6.5

Източник: КФН, БФБ, ФЕФБ, БМС.

15. Малкият пазар се обслужва от голям брой инвестиционни посредници. 
Лицензираните инвестиционни посредници наброяват 80, в това число 25, които са част от 
банкови групи (Таблица 1). Посредниците, които не са част от банка или банкова група, са 
като цяло по-малки инвестиционни дружества, като в близо 60% от случаите заетите са средно 
трима души. Секторът вече се е консолидирал от първите години на новото хилядолетие 
насам, когато в резултат на нарушения в бранша, свързани с масовата (бонова) приватизация, 
надзорът се усили. Капиталовият пазар растеше бързо до 2007 г. и повечето фирми активно 
извършваха дейност в условията на сравнително ниски капиталови изисквания в периода 
преди въвеждането на MiFID. С настъпването на финансовата криза обаче активите на сектора  
 
3  Обменният курс български лев/щатски долар към края на 2010 г. беше 1.4639, а БВП на България възлизаше на 47.7 млрд. 
щ. д. през 2010 г.
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прибягват до стратегии „купи и дръж”.6 БФБ извършва дейност в два различни сегмента (Вж. 
Таблица 2), като и двата спадат към определението „Регулиран пазар” по смисъла на MiFID, 
но не оперира с МТС. Акциите се регистрират на официални и неофициални пазари, като и 
двата вида се делят на два сегмента „А” и „Б”. Изискванията за регистрация са различни за 
различните сегменти, като най-рестриктивни са за официалния сегмент „А”.7 Много дружества 
са регистрирани на неофициалния пазар, като неговият по-малко ограничаващ сегмент „B” е 
нараснал спрямо официалния пазар. Въпреки че няколко дружества са се дерегистрирали в 
последно време, много дружества, които не се търгуват, остават регистрирани на неофициалния 
сегмент „B”. Вследствие на възприятията относно нерегламентирани дейности във връзка 
с масовата (бонова) приватизация, КФН въведе изискването мажоритарните акционери да 
изкупуват акции от миноритарни акционери чрез предложение на цена на търг, изчислена 
по законово установен ред. Този метод успешно е осигурявал защита на миноритарните 
акционери, но в същото време е ограничавал процеса на дерегистриране, като така изкуствено 
е позволил повишаване на пазарната капитализация на неофициалните сегменти.

Фигура 3: Коефициент на оборота в Европа, 2009 г.

Източник: ПСР. 
Превод: Словакия, България, Румъния, Словения, Естония, Австрия, Чешка република, Полша, Гърция, Германия, Италия, 
Унгария, Швеция, Турция, Испания, Великобритания, в %.

Таблица 2: Пазарни сегменти, БФБ

 

Пазарна 
капитализация 

2008 г.

Пазарна 
капитализация 

2010 г.

Оборот 
2010 г.

Брой регистр. 
дружества 2010 г.

Официален пазар Процент от общия размер

 Сегмент „A” 1.5 1.8 3.7  
 Сегмент „B” 30.3 35.4 25.8  
Официален пазар, общо 31.8 37.2  29.5 23
Неофициален пазар
 Сегмент „A” 64.1 42.9 35.2  
 Сегмент „B” 4.0 19.9 35.3  
Неофициален пазар, общо 68.2 62.8  70.5 307

Общо 100 100 100 330
Източник:БФБ.
 

6  С измененията в инвестиционните изисквания при пенсионните фондове се позволи увеличаване на вложенията им в акции 
с до 30% от общия размер на активите им.
7   Технически доклад върху капиталовите пазари, ПОФС на България, септември 2008 г.
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18. Пазарът на корпоративни облигации в България е малък (Вж. Фигури 4 и 5). 
При пазара на корпоративни облигации се отчетоха някои големи емисии в годините преди 
кризата, но след това последва стагнация, а вторичното търгуване силно се ограничи. Главните 
инвеститори на облигационния пазар са местни банки и институционални инвеститори. 
Стабилната фискална политика и международните заеми доведоха до свиващ се и малък по 
мащаб пазар на държавни облигации. Все още не се наблюдава крива на ликвидната доходност, 
което възпрепятства развитието на други сегменти на дълговия пазар. Необходимата 
инфраструктура за развитие на пазара е налице, в това число емисионни календари, търгове и 
първични дилъри, и нормативна уредба на участието на инвеститори. Международният валутен 
фонд (МВФ) консултира страната относно начините за по-нататъшно развитие на сегмента на 
пазара, свързан с държавни дългови инструменти. 

Фигура 4: Размер на облигационните пазари в Европа, септември 2010 г. 

Източник: БМС.
Превод: България, Словения, Хърватска, Словакия, Чешка република, Полша, Швейцария, Унгария, Германия, Швеция, 
Австрия, Испания, Белгия, Франция, Дания, (% от БВП).

Фигура 5: Еволюция на облигационния пазар в България

Източник: БМС.

19. Международната интеграция на финансовите пазари беше ускорена в периода 
преди кризата, като този темп не е изгубен, но пазарът на регистрирани на борсата 
акции е едва малка част от интеграцията. Най-големи ползи от интеграцията са отчетени по 
отношение на преките чуждестранни инвестиции, достигащи кумулативно до 100% от БВП, 
посредничеството от страна на чуждестранни банки и преките заеми от чужбина за фирмите 
(Вж. Фигура 6). 
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индекси в европейските държави с нововъзникващи икономики се съпоставя спрямо един 
широк европейски пазарен индекс, индексът FTSE Евротоп 100. Анализът дава два ключови 
показателя: β, който измерва начина, по който цените на нововъзникващите пазари реагират на 
движенията на европейските пазари (Вж. Фигура 8), и R2, измерващ какъв дял от вариацията 
при доходите в нововъзникващите пазари се обяснява с движенията на европейския пазар (Вж. 
Фигура 9). Преди кризата европейските референтни показатели обясняваха по-малко от 10% 
от вариацията в цените за България. По време на кризата този дял надхвърли 50%, като висока 
стойност на β в размер на 1.9 обозначава висока степен на реактивност спрямо глобалния 
шок. И други европейски нововъзникващи пазари проявяват подобна положителна зависимост 
спрямо европейския пазар, но с по-висока степен на интегриране в период извън криза и по-
ниска степен на чувствителност в условията на криза. Би било прибързано да се направи извод 
за това какво се крие зад особеностите на българската интеграция в европейския пазар, но 
изглежда сякаш българският капиталов пазар е бил подложен на силни пазарни корекции по 
време на финансовата криза, подобно на останалата част от Европа, като в същото време е 
проявявал по-ниска степен на интеграция при нормални условия. 

Фигура 8: β – Чувствителност на цените спрямо индекса FTSE 100
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Източник: Изчисления на „Блумбърг” и на екипа.
Превод: Словакия, Литва, Словения, Латвия, Естония, Хърватска, България, Румъния, Русия, Турция, Чешка република, 
Полша. април ’03 – юни ’05, юли ’05 - авг. ’07, септ. ’07 - септ. ’09, окт. ’09 – март ’11.

Фигура 9: R2 – Вариация на цените, обяснена с движенията на индекса FTSE 100
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Източник: Изчисления на „Блумбърг” и на екипа.
Превод: Словакия, Литва, Словения, Латвия, Естония, Хърватска, България, Румъния, Русия, Турция, Чешка република, 
Полша. апр. ’03 – юни ’05, юли ’05 - авг. ’07, септ. ’07 - септ. ’09, окт. ’09 – март ’11.
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22. Интеграцията на капиталовия пазар все още не е засегнала структурата или 
пазарния дял на местните места за търговия и участниците на пазара, но е поевтинял 
достъпът до международните пазари заради активното обслужване на български 
инвеститори и фирми от страна на чуждестранни банки. БФБ си остава единственото място 
за търгуване в България, какъвто е и случаят в повечето други страни от ЕС, но с тази разлика, 
че, въпреки че българските фирми получиха достъп до разнообразни места за търгуване в 
Европа, по-голямата част от търговията с акции, регистрирани на БФБ, все още се провежда 
в страната. Поради малкия размер на българските дружества не се наблюдава голям интерес 
от страна на паневропейски места за търгуване, тъй като конкуренцията в контекста на MiFID 
е съсредоточена в областта на акции „сини чипове”. Регламентът за паспорта, позволяващ 
на фирмите да извършват трансгранично търгуване, и регламентът, позволяващ на борси и 
инвестиционни фирми да създават алтернативни места за търгуване в други държави от ЕС, 
нямаха значителен ефект, както и в случаите на други малки европейски пазари. Освен това, само 
една чуждестранна инвестиционна фирма е учредила клон в страната, така чуждестранният 
интерес спрямо българския пазар е слаб. Български инвестиционни дружества са учредили три 
клона, съответно във Великобритания, Румъния и Испания. По-съществено е предоставянето 
на инвестиционни услуги от страна на банки чуждестранна собственост, като чуждестранни 
инвестиционни фирми все по-активно се обръщат към български институционални инвеститори, 
които отчитат силен спад на разходите при търговия на външни пазари. Също така изглежда, 
че банките с чуждестранна собственост подкрепят български фирми чрез услуги в областта 
на инвестиционното банкиране, улеснявайки достъпа за тях до чуждестранно финансиране, 
въпреки че липсват данни за тези услуги. 

23. Интеграцията на инфраструктурата, представляваща основата за търговията 
с финансови инструменти, като например системите за сетълмент на ценни книжа и 
централни контрагенти, е жизненоважен аспект за улеснението на пазарната интеграция. 
ЦД АД все още не е установил оперативни връзки с други депозитари в Европа, като е нужно 
да се отчете, че това е факт, доста често срещан при по-малките централни депозитари за 
ценни книжа в Европа. Дейността на ЦД АД се урежда главно от Търговския закон и от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като част от неговите задължения са по 
реда на Закона за приватизацията. В резултат на това наследство ЦД АД управлява система 
от сметки на отделни титуляри, вместо системата от общи сметки9, приета от повечето по-
големи централни депозитари за ценни книжа (ЦДЗК) в Европа. До известна степен това 
затрудни ЦД АД при изграждането на трансгранични връзки. Въпреки усилията на ЦД АД 
да извърши това отношения се установиха единствено с ЦДЦК на Румъния, които обаче 
все още не се използват поради липса на икономически интерес. ЦД АД откри сметка в 
люксембургския депозитар „Клиърстрийм Банкинг Люксембург” (Clearstream Banking 
Luxembourg), за да предоставя трансгранични услуги на своите клиенти. Признава се обаче, че 
липсата на хармонизация в сектора след кризата, днес представлява сериозен въпрос за Европа 
и вероятно е забавила практическото прилагане на разпоредбите на MiFID, позволяващи 
достъп за инвестиционни фирми и регулирани пазари до централни контрагенти и системи 
за клиринг и сетълмент в рамките на Единния пазар на ЕС. Повечето от по-малките ЦДЦК 
в Европа не разполагат с трансгранични връзки, като въвеждането на системата TARGET2  
(Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално 
време – бел. прев.) е насочено към решаването на въпроса с тези пречки пред интеграцията чрез  
 
 
 

9  Сметка, в която се записват ценните книжа на повече на брой титуляри.  Участникът в една система за клиринг или сетълмент 
често поддържа обща сметка в системата за всички свои клиенти, но без да се разкрива самоличността на отделните клиенти.
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миграция на сетълмента към единна платформа.10 Също така, ЦД АД участва в обсъждането 
на европейските регулатори по темата за пазарната инфраструктура и редовно предоставя 
коментари по дейността на Експертната група за пазарни инфраструктури (ЕГПИ), на която 
е възложено да съветва ЕК по въпроси, свързани с услугите във фаза след приключване на 
сделка и пазарната инфраструктура. 

24. Регламентите по отношение на достъпа в MiFID (напр. чл. 35 и чл. 46) поддържат 
евентуално запитване от страна на друг регулиран пазар или МТС в ЕС за осигуряване 
на достъп до инфраструктурата, касаеща фазата след приключване на сделка в 
България. В момента в България има два отделни ЦДЦК. Сетълментът на ДЦК се извършва 
в Системата за сетълмент на ДЦК на Българска народна банка (ССДЦК на БНБ), която е към 
и се управлява от БНБ. Сетълментът на корпоративни цени книжа и ценни книжа, емитирани 
от органите на местното самоуправление, става в ЦД АД. Правните и регулаторните рамки, 
както и техническите характеристики на двата ЦДЦК, са много различни. В ССДЦК на БНБ 
например няма система за обща сметка и вече са предприети стъпки за бъдещо членство в 
Таргет 2–Ценни книжа. Препоръчването на идеалната инфраструктура за фазата, последваща 
сделки, е извън предмета на настоящия доклад, но българските органи биха могли да преценят 
дали съществуващата уредба на фазата след сделка би могла да поеме заявките за достъп от 
други РП и МТС в ЕС или са необходими реформи на инфраструктурата след сделка, които да 
отчетат и проекта Таргет 2-Ценни книжа, предстоящата Директива за закон за цените книжа, 
както и други евентуални законодателни актове в областта на инфраструктурата след сделка. 

Каре 1: ЕГПИ и програмата ТАРГЕТ 2-Ценни книжа
ЕГПИ беше учредена от ЕК през м. септември 2010 г. Мандатът на ЕГПИ е да допринася за развитието 
на ефективен, сигурен и стабилен европейски пазар във фазата, последваща сделка.  Това се извършва 
чрез предоставяне на консултации на служби на Комисията по различни въпроси, свързани с услуги 
във фазата след приключване на сделка и пазарни инфраструктури в ЕС. Групата се състои от 25 
експерти на високо ниво с практически опит в областта на услуги във фазата след приключване 
на сделка и пазарни инфраструктури. Членовете на групата са привлечени от средите на пазарни 
инфраструктури, инвестиционни фирми, попечителски банки, фирми за управление на активи, както 
и от академичната общност. Групата заработи през м. септември 2010 г., като се очаква това да е в 
продължение на две години.  
Проектът Таргет 2-Ценни книжа (проект за създаването на услуга на Евросистемата за сетълмент 
на ценни книжа – бел. прев.) представлява усилие да се изгради ИТ платформа за сетълмента на 
почти всички облигации и акции, търгувани в Европа.  Проектът стартира през 2006 г., като неговото 
осъществяване се предвижда да започне в средата на 2014 г. Неговата цел е интегрирането и 
хармонизирането на европейската инфраструктура за сетълмент на ценни книжа, която в момента 
е силно фрагментирана. Предназначението на проекта е намаляване на разходите за трансграничен 
сетълмент на цени книжа в рамките на еврозоната и участващите страни извън нея, както и 
повишаване на конкуренцията и избора сред доставчиците на услуги във фаза, последваща сделка. 
Европейската централна банка ще изгради системата Таргет 2-Ценни книжа, като в същото време ще 
е неин собственик и оператор.
Източник: ИК и ЕЦБ.

25. Обмисля се стратегическа продажба на БФБ на ключова международна фондова 
борса, което би дало тласък на международната интеграция и би подготвило по-добре БФБ 
за посрещане на конкуренцията от страна на други РП и МТС в ЕС. Такива конкуриращи 
се платформи за търговия биха могли да направят така, че едно или няколко от българските 
дружества с най-добро представяне да станат търгуеми на техните платформи, което 
представлява заплаха за БФБ. Наскоро Министерски съвет одобри усилията за международно 
 

10   Действащата нормативна уредба де юре позволява на ЦД АД да открива общи сметки от името на или съвместно с други 
депозитари за ценни книжа, както и глобални попечителски субекти, и да използва тези общи сметки за връзки с други 
депозитари за ценни книжа.  Все пак са необходими допълнителни усилия (в това число евентуални нормативни условия) в 
тази област за подробно разписване на процедурата.
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 интегриране на БФБ и ЦД АД, а през юли 2011 г. Народното събрание прие изменения на 
нормативната уредба, улесняващи продажбата на дяловете на правителството и БНБ в ЦД АД. 
Местните посредници, твърде малки, за да се възползват пряко от своите права по силата на 
MiFID да се конкурират извън страната, биха получили непосредствен достъп до повече и по-
големи места за търгуване, но в същото време биха се изправили пред по-силна конкуренция. 
Регистрираните дружества, независимо от факта, че в преобладаващата си част са малки, биха 
получили повече видимост и съответно практически достъп до по-широка инвеститорска база, 
а местните инвеститори биха си осигурили по-лесен достъп до по-голям пазар чрез местните 
посредници. БФБ вече се изправя пред конкуренция от страна на регулирани пазари и МТС 
от ЕС, което би могло да направи българските дружества с най-добри постижения търгуваеми 
там, а това потенциално може да доведе до поделяне на оборота и ликвидността между БФБ и 
нейния конкурент. Като част от един по-крупен международен играч, БФБ би била в по-добра 
позиция за посрещане на конкуренция от страна на други места за търгуване в Европа. Като 
част от стратегията биха могли да се обмислят интеграцията или свързаността на услугите в 
областта на клиринга, сетълмента и депозитарите, разгледани по-горе. 

26. Кръстосаното трансгранично регистриране на акции представлява една слаба 
алтернатива. Международното регистриране е съсредоточено в големите борси, като 
единствено български фирми са регистрирани в България. Например, тъй като NYSE Euronext 
(борсово обединение, обхващащо борси от САЩ и Европа, в това число Нюйоркската фондова 
борса – бел. прев.) се създаде като конгломерат от пет, а NASDAQ OMX Nordic от четири 
елемента, които преди това са били местни борси, стойностите по-долу не отразяват степента 
на трансгранично търгуване на борси, които преди това са били независими. С изключение 
на Гърция, която е привлякла чуждестранни компании, регистрирали се на местната борса, 
борси като италианската „Борса Италиана” и испанската BME не отчитат подобни тенденции. 
През юни 2008 г. БФБ промени своята система за търговия с въвеждането на платформата за 
търговия „Ксетра” (Xetra) на „Дойче Бьорзе” (Deutsche Börse), с цел извличане на по-големи 
ползи от международна дейност в страната, но все още няма данни това да е станало. 

27. Формулирането на стратегия за интегрирането на услугите, свързани с фондовата 
борса, клиринга и сетълмента, заслужава внимателно обмисляне, което надхвърля 
обхвата на настоящия доклад. Налице е тенденция за концентрация на фондовите борси в цяла 
Европа, като дори по-крупни участници, като например „Дойче Бьорзе”, са избрали сливане с 
друг крупен играч (NYSE Euronext). В тази светлина, централно и източноевропейските борси 
са твърде малки, за да останат изолирани, но не е ясно по-какъв начин те най-удачно биха се 
вписали в бъдещата пазарна картина. Следва внимателно да се преценят ползите от евентуални 
партньорства и сливания, както и начините, по които тези партньорства биха повлияли на 
изгледите за бъдеща съвместна дейност или сливания с други играчи. Необходимо е стратегията 
да отчете вероятните възможности за избор за други малки капиталови пазари в региона, като в 
този смисъл регионалният анализ и подход биха били удачни по отношение на насоките.
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Таблица 3: Търговия с чуждестранни акции като дял от общата търговия
% 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Лондонска фондова борса 78.2 76.8 71.1 43.3 50.1 н. д.*

„Дойче Бьорзе” 9.5 10.2 8.6 12.1 22.3 16.9

Борса Осло 17.1 15.8 15.3 20.6 18.7 28.8

NYSE Euronext 4.7 0.5 0.5 0.4 0.4 33.3

NASDAQ OMX Nordic 4.4 5.4 4.8 6.1 6.4 7.3

SIX Swiss Exchange 6.8 7.8 5.7 0.5 0.4 0.4

BME (Испания) 1.2 0.9 0.4 0.2 0.6 0.6

„Борса Италиана” 6.2 5.8 4 3.6 4.7 н. д.

Атинска борда 1.2 3.6 9.4 9.8 11.1 7.2

CEESEG – Будапеща 0.1 0 0 0.1 0.2 0.2

CEESEG – Виена 2.1 3.1 7 2 1.5 1.1

Ирландска фондова борса 5 2.4 0.1 1.2 2.9 2.1

Варшавска фондова борса 1.7 1.8 3.9 3.8 3.2 1.9

Българска фондова борса 0 0 0 0 0 0
Източник: ФЕФБ.
Бележка:Обединението NASDAQ OMX Nordic включват борсите в Копенхаген, Хелзинки, Стокхолм и 
Исландия. Обединението NYSE Euronext включва борсите в Париж, Амстердам, Брюксел и Лисабон.  
* - „н. д.” – „няма данни”.
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III.  пРИЛАГАНЕ НА MIFID В БъЛГАРИя

28. Прилагането на MiFID в България стартира в края на 2007 г. с влизането в сила 
на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). ЗПФИ, заедно с три наредби 
(Наредба №15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на 
вписване обстоятелства и Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници), наред със Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за КФН и редица поднормативни 
актове, съставляват националната нормативна уредба на пазара на ценни книжа и те са напълно 
хармонизирани с директивите на ЕС. 

29. Свързан с темата е и въпросът за правната рамка за клиринг и сетълмент, която 
в България не е цялостна и изключва търговията с деривативи. Настоящото устройство 
на капиталовия пазар не включва централния контрагент, за да се позволява търговия с 
деривативи. Работна група, включваща представители на КФН, БФБ и бранша, беше подготвила 
проектозакон за клиринга и сетълмента, но впоследствие се реши, че някои от разпоредбите 
са вече разписани в Закона за платежните услуги и платежните системи. Този въпрос може да 
бъде решен чрез приемане на законодателство на ЕС в областта на клиринга и сетълмента или 
чрез приватизация на ЦД АД, като част от БФБ.

30. В процеса на присъединяване към ЕС България вече е хармонизирала своя надзор 
на капиталовите пазари със стандартите на ЕС11 и в този смисъл преминаването към 
MiFID не представляваше съществено по-голямо предизвикателство за страната в 
сравнение с други страни от ЕС, с изключение на въвеждането на европейския паспорт. 
Европейският паспорт позволява на инвестиционните дружества в която и да е държава от ЕС 
да извършват дейност в рамките на целия ЕС. Доста преди въвеждането на MiFID надзорът 
на инвестиционния сектор вече беше засилен, в отговор на което индустрията се консолидира. 
Сред широката общественост се счита, че масовата (бонова) приватизация, започнала през 
втората половина на деветдесетте години на ХХ век в България, е била съпътствана от редица 
нарушения спрямо маса от хора почти без познания в областта на финансовите инструменти, 
като това е мотивирало по-строг надзор и контрол.

31. Главните промени, въведени по силата на MiFID в България, бяха въвеждането 
на европейския паспорт, разгърната роля на националния надзорен орган и регулиран 
пазар, строги критерии и изисквания за годност към ръководителите на и акционерите в 
инвестиционните дружества и регулираните пазари, по-усъвършенствано задължение за 
„най-добро изпълнение” в условия на по-широка пазарна среда и по-строги изисквания за 
капиталова адекватност и нови организационни функции за инвестиционните дружества. 
С въвеждането на европейски паспорт инвестиционните фирми, получили разрешение от 
надзорен орган в една страна, член на ЕС, могат да извършват стопанска дейност във всички 
други страни от ЕС, на основата на хармонизирани регламенти. По силата на MiFID ролята 
на националния регулатор се разширява, тъй като фирмите, които извършват дейност извън 
своя национален пазар, подлежат вече не само на контрол от страна на надзорния орган на 
страната домакин, но най-вече от страна на своя национален такъв. Задълбочава се и ролята 
на регулирания пазар за наблюдението на пазара, по силата на факта, че от РП сега се изисква 
постоянно да следи дейностите на участниците в пазара, за да се гарантира, че няма нарушения 
на регламентите за регулирания пазар. Съгласно изискванията на MiFID за критериите за 
годност, на които трябва да отговарят управителите и акционерите с квалифицирано участие, 
както и регулираните пазари, същите тези обекти са предмет на постоянна оценка на базата на 
 
11  Най-вече Директивата за инвестиционните услуги.
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 тестове за репутация и професионализъм. Български инвестиционни фирми, които имат интерес 
към търгуване на други европейски пазари, следва да правят преценка относно вариантите за 
най-добро изпълнение в контекста на разнообразни достъпни места за търгуване и отчитайки 
по-голям набор от критерии (цена, скорост на изпълнение, общ размер на разходите, и др.). 
Също така на инвестиционните фирми се налага да извършват дейност в условия на по-строги 
изисквания за капиталова адекватност и да имат независим одит, да спазват регламентите и да 
управляват риска.

32. КФН, която наблюдава капиталовите пазари, реално е усъвършенствала 
необходимата регулаторна база. От полза за КФН са предишните усилия за преструктуриране 
на сектора с помощта на усилен надзор в резултат на нарушенията, свързани с масовата 
приватизация. Вследствие на това, Комисията успя да изгради силен капацитет за надзор и 
способност да достига до бранша по един инициативен начин. Още повече, че усъвършенстването 
на надзора по време на предприсъединителния процес доведе до реално укрепване на тези 
функции и КФН доказа своите способности. Признание за това е фактът, че Комисията беше 
избрана да предостави техническа помощ на надзорните органи в Босна и Херцеговина и в 
Черна гора, в рамките на „туининг” програма на ЕС („туининг” програми - програми, насочени 
към извършване на институционални реформи в администрациите с цел хармонизация с 
европейското законодателство в страни, кандидати или потенциални кандидати за членство в 
ЕС – бел. прев.). 

33. MiFID обаче разширява ролята на националния надзорен орган за фирми, които 
извършват дейност в останалата част от ЕС, и въвежда нови аспекти на надзора по 
отношение на националния пазар. Когато дружествата започнат да търгуват в други страни 
на разнообразни места за търгуване, от КФН се изисква да гарантира надлежно изпълнение 
на съществуващите разпоредби в една по-сложна пазарна среда. Например, адекватното 
съблюдаване на задължението за най-добро изпълнение следва да се гарантира в условията 
на голям брой места за търгуване, в сравнение с пазар, състоящ се от една-единствена 
регулирана борса в България. В допълнение, поради това че MiFID разширява регулаторните 
изисквания към участниците на пазара, се задълбочава и ролята на КФН на националния 
пазар. Служителите на КФН, които отговарят за спазването на регламентите, са задължени да 
гарантират, че регулираният пазар надлежно изпълнява своите функции за надзор на пазара, 
а инвестиционните фирми спазват изискванията за капиталова адекватност. Това означава, че 
функциите в областта на управлението на риска и прилагането на разпоредбите са с широк 
обхват. Поради факта, че секторът се развива и интегрира в една трансгранична среда и при 
това се усложнява все повече, необходими са съответните ресурси и обучение за поддържането 
на надзорния капацитет на КФН. 

34. MiFID не е оказала съществено въздействие върху устройството на сектора, поради 
малкия размер на пазара, но е породила значителна регулаторна тежест по отношение 
на вътрешните функции на сектора и взаимодействието с клиентите. Браншът преживя 
значителен спад в приходите и печалбите от въвеждането на Директивата насам, но повечето 
инвестиционни дружества продължиха да съществуват. Към момента 80 фирми извършват 
дейност в страната, като те бяха 88 през 2008 г. Главният фактор за влошаване на положението 
за бранша беше глобалната криза, като въздействието на MiFID не може да бъде отделено от 
това на кризата. Едно от последствията на последната беше почти пълното преустановяване 
на новите емисии в страната. В същото време много дружества се дерегистрираха от БФБ. 
В тези условия новите регулаторни изисквания за инвестиционните фирми, предимно с 
малък и ограничен капацитет, се оказаха затормозяващи. Полето за извършване на дейност в 
сектора стана по-рестриктивно по отношение на новонавлизащи субекти, поради завишените 
капиталови и организационни изисквания. 
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35. Представителите на сектора споделят следните ключови въпроси, пораждащи 
загриженост:

а. Тежестта на функцията в областта на спазването на регламентите за страната 
се повиши с въвеждането на MiFID заради допълнителните изисквания за 
отчетност и одобрения, които повишиха и административните задължения. 
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) 
настоява за (i) отмяна на изискването за предварително одобрение на рекламни 
материали от съответното звено на надзора; и (ii) оптимизиране на функцията чрез 
съкращаване на броя и кратността на справките и указанията за съответствие за 
брокерите.

б. За инвестиционните дружества регулаторната тежест при взаимодействия 
с клиенти се е повишила, като КФН планира подобряване на някои от 
аспектите. В момента инвестиционните фирми са длъжни да подписват с клиенти 
договор на хартиен носител за всяка отделна транзакция. Регулаторът възнамерява 
да въведе електронни споразумения, като така биха се намалили административните 
задължения за инвестиционните дружества при работата с клиенти. Друго 
измерение е трудността при прилагането на теста за уместност. При предлагането 
на инвестиционни консултации или услуги в областта на управлението на портфейл 
на клиенти, инвестиционната фирма е длъжна да събере информация от клиента по 
отношение на неговите познания и опит, финансово положение и инвестиционни 
цели. Тези сведения са важни и за определянето на това дали даден клиент е 
професионален. Сведенията сочат, че получаването на информация от клиенти се 
оказва трудна задача на българския пазар, особено по отношение на финансовите 
активи (банкови извлечения) и инвестициите на клиента. Тъй като изглежда 
липсват нормативни изисквания, които да задължат клиентите да предоставят тези 
данни, въпросът би могъл да бъде решен чрез обучение, насочено към клиентите. 
Инвестиционните посредници не могат да получават тази информация от ЦД АД 
или от банките, поради законовата забрана за разкриване на данни, което е резонно.

в. Инвестиционните дружества се изправят пред трудности при 
трансграничното търгуване не само заради ограниченията, произтичащи от 
наличната инфраструктура, но и поради своята относителна липса на опит 
извън националния пазар. Несъответствието между техническата система на ЦД 
АД и системата за общи сметки, използвана от повечето европейски централни 
депозитари, увеличава разходите при търговия извън местния пазар. Системата от 
сметки на титуляр ползвател се управлява от ЦД АД по реда на съществуващата 
нормативна уредба и носи предимства от типа на правна сигурност на фона на 
собственост върху ценните книжа по сметката. Също така улеснява обслужването 
на корпоративните дейности, надзора и проследяването на процеса на търгуване до 
крайния титуляр на ценните книжа. Този тип система е доказала своята ефективност 
за малки и недотам развити пазари, какъвто е българският капиталов пазар. За да се 
посрещнат очакванията на участниците на пазара, ЦД АД разработва технически 
капацитет за използването на общи сметки в своята система за сетълмент. Също 
така българските инвестиционни фирми са сравнително малки, съсредоточени върху 
местния пазар, без съответните мрежи в други държави. Една от инвестиционните 
фирми, които извършват трансгранична търговия, сподели, че й е отнело повече 
от година, за да отвори своя първи клон в чужбина. Успяла е обаче да открие 
втори филиал за по-малко от месец. Търгуването извън страната с използването на 
обвързани агенти, в момента не се позволява от закона в страната. Регулаторът в 
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тази област е възприел консервативен подход, предвид нарушенията от страна на 
обвързани агенти в миналото, след масовата приватизация. В същото време обаче КФН 
отчита трудностите за инвестиционните дружества при извършването на дейност 
в чужбина и разглежда възможности за улесняване на процеса. Инвестиционните 
посредници, част от големи международни банкови групи, имат предимство при 
трансграничната търговия, поради факта, че могат да използват дружествената 
мрежата и попечителските възможности. 

36. Неадекватното прилагане на изискването за най-добро изпълнение представлява 
риск при трансграничната търговия. БФБ е единственото място за търгуване в България, 
с изключение на възможността за извършване на някои сделки на извънборсовия пазар, и не 
се наблюдава голям интерес от страна на паневропейските места за търговия поради малкия 
размер на българските фирми. Поради тази причина изискването за най-добро изпълнение 
не е предизвикателство в условията на националния пазар. Но българските инвестиционни 
дружества, които търгуват в останалата част от ЕС, следва да преценяват вариантите за най-
добро изпълнение на фона на голям брой достъпни места за търгуване, като в същото време се 
съобразяват с широка гама от критерии (цена, скорост на изпълнение, общ размер на разходите 
и др.). Съществува риск неопитни фирми да не отчетат всички тези критерии и места за 
търговия и да осъществят сделка при условия, които не са оптимални за клиента.

37. Най-често нарушенията при извършването на стопанска дейност от страна на 
инвестиционните фирми, според КФН, са в областта на отчитането на квалифицираното 
участие, защитата на средствата на клиента и наблюдението на големите експозиции (Вж. 
Таблица 4). Нарушенията обаче са по-редки през втората година от прилагането на MiFID, тъй 
като инвестиционните дружества набират опит по отношение на нормативните промени. Също 
така, по данни на КФН, големите експозиции преобладават при нискорисковите инструменти. 
Важно е КФН да продължи да усъвършенства своя капацитет и да привлича професионалисти 
с оптимално разнообразни умения, съответстващи на необходимостта от надзор на различни 
области от инвестиционното посредничество.

38. Отмяната на правилото за концентрация в България доведе до извършване на 
сделки извън БФБ. Тези сделки пряко се наблюдават от КФН, докато БФБ упражнява надзор 
върху транзакциите, извършвани на пода на БФБ, с допълващия общ надзор от страна на 
Комисията. Преди, правилото за концентрация налагаше насочването на всички търговски 
транзакции към националната борса. От въвеждането на MiFID в страната насам, част от 
търговията се е насочила към извънборсовия пазар. КФН упражнява надзор върху сделките, 
извършвани в извънборсовия сегмент. Съгласно ЗПФИ, отговорността на БФБ се запазва 
по отношение на постоянното наблюдение на пазара за нейния РП, за да се гарантира, че 
неговите членове спазват разпоредбите, касаещи пазарите на ценни книжа и регламентите на 
регулирания пазар. Неспазването на разпоредбите и нарушенията на условията за търговия 
и поведение се докладват на КФН. Техническият доклад по ПОФС за капиталовите пазари 
в България (2008 г.) преди беше установил, че КФН не е извършвала редовно проверки на 
място в БФБ, за гарантиране на надлежното изпълнение на функциите за наблюдения на пазара 
от страна на БФБ. Препоръчително е БФБ да извършва такива инспекции на място, за да се 
гарантира, че надзорните и системни функции на БФБ се изпълняват надлежно и продължават 
да се изпълняват така и след като БФБ стане част от някой от големите регулирани пазари в 
Европа.
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Таблица 4: Най-често срещани нарушения от страна на инвестиционните фирми
Издадени 
актове за 

администра-
тивно 

нарушение

Издадени 
наказателни 

постановления

2008 2009 2008 2009

1. Квалифицирано участие: непредставяне на информация относно лица 
с квалифицирано участие в дружеството и броя притежавани гласове в 
общото събрание.

18 5 0 1

2. Защита на средствата на клиента: нарушения на изискването 
инвестиционните фирми да отделят своите средства от тези на 
клиентите.

12 0 4 0

3. Защита на активите на клиента: инвестиционните дружества не 
са извършили проверка в ЦД АД дали финансовите инструменти, за 
които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметки на 
клиента, дали са блокирани, дали има учредени залози върху тях или 
дали са запорирани.

10 1 0 2

4. Защита на активите на клиента: инвестиционните дружества не са 
предприели необходимите действия за гарантиране, че депозираните 
от клиента парични средства се съхраняват по индивидуална сметка на 
клиенти, отделно от тези на инвестиционното дружество.

10 0 2 0

5. Минимални капиталови изисквания, несъобразени с нормативните 
такива.

9 0 0 1

6. Настъпили обстоятелства: инвестиционните дружества не са 
уведомили КФН за настъпили обстоятелства в сроковете, установени от 
закона.

3 4 1 4

7. Брокери не са уведомили КФН относно прекратяването на своите 
договори.

1 3 1 1

8. Големи експозиции: дневната експозиция на дадена инвестиционна 
фирма към едно лице или група лица надхвърля 25% от нейния капитал.

0 16 0 15

9. Големи експозиции: нарушение на изискванията инвестиционните 
дружества да наблюдават дневните експозиции към едно лице или 
група свързани лица, както и да отчитат своите големи експозиции 
с цел намаляване на риска, произтичащ от тяхната твърде голяма 
концентрация.

0 7 0 4

Източник: Годишен доклад на КФН.
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IV.  пРЕпОРъКИ

39. На основата на прегледа могат да бъдат изведени няколко предложения. 
Прегледът установи, че въвеждането на MiFID в българската нормативна уредба като цяло 
е успешно. Отчита се обаче, че темпът на интеграция на българските капиталови пазари е 
скромен, независимо от присъединяването на страната към ЕС и хармонизирането на нейното 
законодателство в областта на капиталовите пазари с европейското. До голяма степен това може 
да се отдаде на ефектите от финансовата криза, както и на малкия размер и ниска ликвидност 
на местния капиталов пазар. Вероятно ще се наблюдават както по-големи ползи, така и по-
големи предизвикателства с излизането на Европа от кризата. 

40. Препоръка № 1: МФ да поеме водеща роля при една стратегическа продажба на БФБ 
на крупна международна фондова борса, на базата на внимателна преценка в перспектива 
след 2011 г. Една стратегическа продажба би помогнала на местните пазарни играчи да получат 
по-голяма видимост с помощта на членства/регистрация в крупен международен пазарен 
оператор, като в същото време БФБ би била по-добре поставена да посрещне конкуренцията 
от страна на по-големите места за търговия в Европа. Нещо повече: присъствието на 
международен оператор ще улесни реформите на инфраструктурата и транзакциите, касаещи 
етапите след приключване на търговските сделки, за да се позволи свързаност с други централни 
депозитари в Европа, както и осигуряването на клиринг и сетълмент за търговия с деривативи. 
Не по-малко важно е обаче България да продължи участието си в дискусиите на ЕГПИ и на 
програмата Таргет 2-Ценни книжа и да въведе съответните изменения в своята нормативна 
уредба.  Изборът на оптимален партньор и интеграционна стратегия изисква внимателен анализ 
на глобалното развитие на фондовите борси, функциите в областта на клиринга, сетълмента 
и депозитарните функции, както и на бъдещите стратегически решения на други участници 
в системата. И други централно и източноевропейски капиталови пазари се изправят пред 
подобни предизвикателства, а един регионален подход на анализа би предоставил подходящи 
насоки в тази област. В своето качество на мажоритарен акционер в БФБ, МФ е в естествена 
позиция да поеме ръководна роля във финализирането на стратегията за продажбата на БФБ. 

41. Препоръка № 2: Поддържане на далновиден подход, при който се отчитат и 
предвиждат потенциалното развитие и модернизация на пазара както в страната, така и 
в трансграничен план, с надлежна промяна на регулаторната и надзорна рамка според 
необходимостта. Възможно е това да включва следните аспекти:

а) Въвеждане на нормативен ред и процедури за надзор и мониторинг за гарантиране 
на спазването на изискването за най-добро изпълнение при търгуването, когато тези 
дейности се разпрострат сред повече места за търгуване.
б) Следене на промените в класификацията на местата за търгуване в рамките на 
MiFID, което се очаква като част от Прегледа по директивата. В това отношение би 
могло да се изисква по-строго прилагане на регламентите за търговия с акции.
в) Укрепване на надзорната функция с цел надлежно удостоверяване на изискванията 
по отношение на капитала и управлението на риска за бранша.
г) Засилено наблюдение и прилагане на изискванията към инвестиционните 
дружества в няколко области, в това число защита на средствата на клиента, отчитане 
на квалифицираното участие и големи експозиции. 
д) Съвместна работа с БФБ за разширяване на мандата на последната по отношение 
на надзора на пазара и подготвяне на съответните планове за наблюдение и ресурси 
в рамките на КФН за тяхното осъществяване.
е) Провеждане на обучения и осигуряване на ресурси за КФН.
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КФН трябва да поеме отговорността във връзка с всички аспекти на препоръките. Участниците 
в капиталовия пазар, както и финансовият пазар в по-широк план, ще извлекат ползи от един 
по-прозрачен, по-интегриран и силен капиталов пазар.

42. Препоръка № 3: Оптимизиране на функциите в областта на прилагането на 
регламентите и взаимоотношенията с клиенти, за подобряване на бизнес средата за 
бранша. Това би могло да включва намаляването на броя справки и честотата на издаване на 
указания за съответствие, както и други реформи, насочени към спазване на разпоредбите. 
Разходите за транзакции между брокер и клиент могат да бъдат намалени с въвеждането на 
електронни споразумения и подписи. С поемането на водеща роля при осъществяването на 
тази препоръка, КФН би спомогнала за изграждането на един по-динамичен сектор с по-висока 
ефективност на разходите. КФН е в процес на преработка на поднормативната уредба (Наредба 
№38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници), като решаването на 
тези въпроси е включено в програмата.

43. Препоръка № 4: Принос за премахването на пречките пред инвестиционните 
фирми във връзка с извършването на дейност в чужбина. Българските фирми нямат опит 
при извършването на стопанска дейност извън страната и не разполагат с международни 
контакти. КФН би могла да оказва подкрепа на процеса чрез предоставяне на информация на 
бранша, намаляване на административните бариери при създаването на клонове в чужбина 
или обмисляне на евентуално връщане на използването на обвързани агенти за търгуване в 
чужбина. Така секторът би реализирал пълноценно ползите от интеграцията на капиталовия 
пазар.
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пРИЛОжЕНИЕ I 
ДИРЕКТИВАТА ЗА пАЗАРИТЕ НА фИНАНСОВИ ИНСТРуМЕНТИ 

(MIFID) – ОСНОВНИ пОНяТИя

1. MiFID беше приета от Европейския парламент и влезе в сила в страните от ЕС 
през 2007 г. С нея се създава нова конкурентна рамка за взаимоотношенията между 
инвестиционни фирми и борси за ценни книжа в страните-членки на ЕС, както и между 
борсите за ценни книжа и алтернативните търговски платформи на единния пазар на ЕС. 

2. С MiFID възникват важни предизвикателства за участниците и регулаторите на пазара 
на ценни книжа както в новите страни-членки, така и в страните, кандидати за членство в 
ЕС. MiFID също така предвижда няколко изисквания по отношение на контролни мерки 
в областта на управлението на риска и прозрачността при провеждането на търговия с 
цени книжа. В средносрочен план страните по границата на ЕС, които възнамеряват да се 
присъединят към единния пазар на финансови услуги, също могат да бъдат засегнати.

3. MiFID съдържа три стълба, предназначени да гарантират реално изпълнение:

а. Стълб 1: Укрепва се използването на единен паспорт за инвестиционни/
посреднически фирми.  Това позволява на фирмите да предоставят инвестиционни услуги 
в 27-те страни, членуващи в ЕС, и трите държави от Европейската икономическа общност, 
на основата на едно-единствено разрешение от страна на контролния орган в страната на 
съответната фирма. Съгласно принципа на равностойно участие (в оригинала: лат. quid 
pro quo, аналогично с do ut des – букв. „давам, за да дадеш” – бел. прев.), MiFID налага 
високи стандарти за защита на инвеститорите, валидни за всички страни, членуващи в 
ЕС и в Европейската икономическа общност. По-конкретно директивата въвежда строги 
регламенти по отношение на одобрението, вътрешното управление и управлението на 
риска за инвестиционните фирми и хармонизира правилата за извършване на стопанска 
дейност в областта на търговията с ценни книжа от инвестиционни дружества, в 
това число класификация на клиенти, най-добро изпълнение на сделки и отчитане и 
предоставяне на справки за транзакциите на регулатора.
б. Стълб 2: Премахва се правилото за концентрация. Това правило е било въведено 
по силата на Директивата за инвестиционните услуги и е позволявало на страните-
членки да изискват извършването на търговия с ценни книжа в рамките на главната 
национална борса. С премахването на това правило се появява свободна конкуренция 
между регулираните пазари, МТС и систематичните участници за търговията с 
прехвърляеми ценни книжа както в рамките на дадена страна от ЕС, така и в други 
страни от ЕС. В духа на принципа на равностойно участие (quid pro quo) MiFID разписва 
строги условия за оторизиране и извършване на дейност за регулираните пазари, МТС 
и систематичните участници (в това число регламентиране на достъпа до платформи, 
система за изпълнение и наблюдение), както и изисквания за прозрачност по отношение 
на фазата след приключване на сделка за всички пазари на акции, които се извършват във 
връзка с РП, МТС или систематични участници (еднакви за регулирани пазари и МТС 
и по-ниски за систематични участници (СИ), отчитайки факта, че СИ поемат капиталов 
риск). Изискванията за прозрачност за фазите преди и след приключване на сделка в 
директивата не се отнасят обаче за пазара на облигации и деривативи.
в. Стълб 3: Установяват се правомощията на регулаторите на пазари на ценни 
книжа и формите на трансгранично сътрудничество. MiFID разписва минимума 
правомощия за надзор и разследване, които страните-членки са длъжни да осигурят за 
регулаторите на пазара на ценни книжа за изпълнение на техните функции. Директивата 
урежда административните санкции, правото на обжалване от страна на участници на 
пазара, потребителски сдружения и браншови организации, извънсъдебните механизми 
за жалби на инвеститори и взаимоотношенията между регулатори и одитори. Също така 
се регламентира и сътрудничеството между регулаторите в различните държави от ЕС и 
регулаторите в страни извън ЕС.
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MiFID: обяснение на основните понятия
MiFID - Директива 
2004/39/EО на 
Европейския парламент 
и на Съвета

Директивата за пазарите на финансови инструменти предоставя 
единна рамка в областта на ценните книжа. Това включва 
инвестиционните дружества, МТС, регулираните пазари (т.е. 
борси) и финансовите инструменти (прехвърлими ценни 
книжа*, инструменти на паричния пазар, дялови единици 
в колективно инвестиране и деривативи, с изключение на 
облигации и дълг в ценни книжа).

Директивата, наричана регламент първо ниво заради начина, 
по който е приета съвместно от Парламента на ЕС и Съвета, 
определя принципи. Тя подлежи на транспониране. Допълва се 
от текстове, наричани регламенти второ ниво, които съдържат 
мерките за прилагането на директивата.

Инвестиционно 
дружество

Всяко юридическо лице, чийто обичаен предмет на дейност или 
стопански операции се състои в професионално предоставяне 
на инвестиционни услуги на трети лица и/или извършване на 
една или повече инвестиционни дейности. Страните-членки 
могат да включват в това определение предприятия, които 
не са юридически лица, при условие че: (i) техният правен 
статус гарантира ниво на защита на интересите на трети лица, 
еднозначно с това, което им се дава от юридически лица; и 
(ii) са предмет на еквивалентен финансов надзор и контрол, 
съответстващ на тяхната правна форма. 

Систематични 
участници (СИ)

Инвестиционно дружество, което по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за собствена сметка като изпълнява 
поръчки на клиенти извън рамките на регулиран пазар или 
МТС. По-конкретно, инвестиционните фирми се обявяват за 
СИ за избрани ценни книжа (режим за самосертифициране) 
и насочват повечето от своите поръчки към други места за 
търговия, в това число тяхна собствена платформа. СИ се 
свързват с търговия с дялове и дейността им се урежда от чл. 
27 на MiFID.

* Ценни книжа, търгувани на капиталовите пазари, с изключение на платежни инструменти като например дялове 
в съдружия и депозитарни разписки, облигации и дълг в ценни книжа, други ценни книжа, пораждащи паричен 
сетълмент, определен чрез отнасяне до други прехвърлими ценни книжа, лихви, стоки..
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Многостранна система 
за търговия (МТС)

МТС, използвана от инвестиционно дружество или пазарен 
оператор, която обединява интереси от покупка и продажба 
на трети страни в областта на финансови инструменти – в 
рамките на системата и съобразно недискреционни правила. 
МТС пред-ставляват на практика платформи за търгуване, 
които са алтернатива на борсите, често създавани от банки с 
цел обработка на свои сделки от типа на системата „Turquoise” 
по отношение на акции. Понятието МТС е сходно с понятието 
Алтернативни търговски системи (АТС), силно развити в 
Съединените щати. 

Регулиран пазар (РП) Многостранна система (i) използвана и/или управлявана от 
пазарен оператор, (ii) която обединява интереси от покупка 
и продажба на трети страни в областта на финансови 
инструменти – в рамките на системата и съобразно 
дискреционни правила – което довежда до договор във връзка 
с финансовите инструменти, допуснати за търговия по реда 
на нейните правила и/или системи и (iii) която е с разрешение 
от съответния орган и функционира редовно. РП отговарят на 
главните фондови борси в ЕС, но не всички борси са РП, като 
някои от тях са регулирани като МТС. Основната разлика между 
регулиран пазар и МТС остава неприлагането на Директивата 
за проспектите (2003/71/EО), Директивата за прозрачността 
(2004/109/EО) и в последствие МСФО (Международните 
стандарти за финансови отчети) по отношение на МТС. 
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Изисквания за годност за заемане на длъжности
Тест за годност за лица 
с ръководна дейност в 
дадено предприятие

Регулаторът е длъжен да гарантира, че лицата, които 
фактически управляват стопанската дейност и операциите на 
една инвестиционна фирма, са с достатъчно добра репутация 
и с достатъчен опит, за да осигурят стабилното и разумно 
управление и функциониране на фирмата. Инвестиционното 
дружество е длъжно редовно да информира регулатора за 
всякакви промени по отношение на управляващите лица.

Тест за годност на 
акционерите и членовете 
с квалифицирано 
участие

Инвестиционното предприятие е длъжно да информира 
регулатора за самоличността на акционерите и членовете, преки 
или непреки, физически или юридически лица, притежаващи 
квалифицирано участие в дружеството, както и за размера 
на това участие. „Квалифицирано участие” означава всяко 
пряко или непряко участие в инвестиционната фирма, което 
представлява 10% или повече от капитала или от правата на 
глас, или което прави възможно упражняването на значително 
влияние над ръководството на инвестиционната фирма, в 
която е това участие. Регулаторът е длъжен да гарантира, че 
горепосочените лица са подходящи с оглед стабилното и 
разумно управление и функциониране на инвестиционната 
фирма.

Взаимоотношения с 
трети страни

Регулаторът трябва да гарантира, че наличието на тесни връзки 
между инвестиционното дружество и други физически или 
юридически лица не възпрепятства надлежното изпълнение 
на надзорните функции. Определението за „тесни връзки” 
е (i) участие, което означава собствеността, пряко или чрез 
контрол, върху 20% или повече от правата на глас или капитала 
на предприятие; (ii) контрол, което означава връзка между 
предприятие-майка и дъщерно предприятие във всички случаи, 
посочени в Директива 83/349/EИО, или подобна връзка между 
всяко физическо или юридическо лице и предприятие; всяко 
дъщерно предприятие на дъщерно предприятие се счита също 
за дъщерно предприятие на предприятието-майка, което е 
начело на тези предприятия. Ситуация, в която две или повече 
физически или юридически лица са постоянно свързани с едно 
и също лице чрез контрол, се счита също като представляваща 
тясна връзка между тези лица.
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Придобивания/
освобождавания на 
квалифицирано участие

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да 
придобие или да продаде пряко или непряко квалифицирано 
участие в инвестиционно дружество, е длъжно първо да 
уведоми регулаторния орган за размера на участието, което се 
получава като резултат. Същото се отнася и до случаи, в които 
придобиващият възнамерява да увеличи своето настоящо 
участие над определен праг (20%, 33% или 50%). Регулаторът 
може да възрази, ако той не е удовлетворен от годността на 
придобиващите лица. Ако придобиващият участие е финансова 
институция, регистрирана в друга страна-членка, или е лице, 
което упражнява контрол върху такава финансова институция, 
преди одобряване на придобиването се изисква допитване до 
регулаторния орган в другата държава-членка.

Капиталови изисквания Регулаторният орган е длъжен да гарантира, че инвестиционното 
дружество разполага с достатъчно капитал, предвид вида на 
предоставяната инвестиционна услуга или упражняваната 
инвестиционна дейност. Капиталовите изисквания определят 
минимални размери на собствени финансови ресурси, с които 
кредитните институции и инвестиционните дружества трябва 
да разполагат, за да покриват рисковете, на които се излагат. 
Целта е да се осигури защита на клиентите и стабилност на 
финансовата система. В момента капиталовите изисквания 
се преразглеждат в ЕС, за по-добро отчитане в частност на 
големи експозиции, експозиции от секюритизация и рискове 
по отношение на търговската книга.

Организационни 
изисквания

Инвестиционните дружества следва да удовлетворяват редица 
организационни изисквания, т.е. да установяват и да поддържат 
подходящи процедури по отношение на вземането на решения, 
механизми за вътрешен контрол, вътрешни системи и 
процедури, квалификация на персонала, счетоводни политики, 
водене на архиви за стопанската дейност, лични транзакции, 
предотвратяване на конфликт на интереси, управление на 
риска, правила за защита на средствата и сметката на клиента 
и др. 

Конфликт на интереси Инвестиционните дружества са длъжни да предприемат 
всякакви разумни мерки за идентифициране на конфликти на 
интереси между самите тях (в това число своите ръководители, 
служители и обвързани агенти или каквото и да е лице, което 
е пряко или непряко свързано с тях по силата на упражняван 
контрол) и техните клиенти или между клиенти. Те, също 
така, трябва да установят и поддържат надлежна политика за 
предотвратяване на конфликт на интереси.
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Задължения за осъществяване на стопанска дейност
Тест за уместност по 
отношение на клиента

При предоставянето на инвестиционна консултация или 
управление на портфейл, инвестиционната фирма трябва да 
придобие необходимата информация за познанията и опита в 
инвестиционната област на клиента или потенциалния клиент, 
отнасящи се до конкретния вид продукт или услуга, неговото 
положение и инвестиционни цели, така щото дружеството да е 
в състояние да препоръча инвестиционни услуги и финансови 
инструменти, подходящи за него.

Тест за уместност на 
продукта

При предоставянето на инвестиционна консултация или 
управление на портфейл, инвестиционната фирма трябва да 
поиска от клиента или потенциалния клиент да предостави 
информация относно своите познания и опит в инвестиционната 
област, отнасяща се до конкретния вид предлаган или търсен 
продукт, или услуга, така щото инвестиционната фирма да е 
в състояние да прецени дали инвестиционната услуга или 
продукт са уместни по отношение на клиента. В случай че 
продуктът или услугата не издържат теста за уместност, 
инвестиционната фирма трябва надлежно да предупреди 
клиента или потенциалния клиент. Ако клиентът реши да не 
предостави горната информация или не предостави достатъчно 
такава относно своите познания и опит, инвестиционното 
дружество е задължено да го предупреди, че клиентското 
решение е възможно да попречи на фирмата да оцени 
уместността на инвестиционната услуга.

Задължение за „най-
добро изпълнение”

Инвестиционните дружества следва да предприемат всякакви 
разумни действия, за да получат, при изпълнение на поръчки, 
възможно най-добрия резултат за своите клиенти, с отчитане на 
цена, разходи, време за изпълнение, вероятност за изпълнение и 
сетълмент, размер, вид и всякакви други фактори, съотносими 
към изпълнението на нареждането. При наличие обаче на 
конкретно указание от страна на клиента, фирмата е длъжна да 
изпълни поръчката съобразно това указание. 

Инвестиционните дружества трябва да въведат и прилагат 
политика за изпълнение на нарежданията, съответстваща 
на задължението за „най-добро изпълнение”. На клиентите 
трябва да се предоставя подходяща информация относно 
политиката на фирмата за най-добро изпълнение и трябва да 
се получи предварително съгласие от клиента с политиката за 
изпълнение на поръчки. В случай че тази политика позволява 
изпълнение на поръчки на клиента извън регулиран пазар или 
МТС, инвестиционните дружества трябва да уведомяват своите 
клиенти относно тази възможност. Инвестиционните фирми 
трябва да получат предварителното съгласие на своите клиенти 
преди пристъпване към изпълнение на техните поръчки извън 
регулиран пазар или МТС. 
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Прозрачност и 
интегритет на пазара

Инвестиционните дружества трябва да съхраняват всякакви 
уместни данни, отнасящи се до всички транзакции с финансови 
инструменти, на разположение на регулаторния орган. Тези 
записи трябва да съдържат цялата информация и данни във 
връзка със самоличността на клиента, както и информацията, 
изисквана по реда на Директивата срещу прането на пари. 

Приемане на финансови 
инструменти за търговия

Регулираните пазари трябва да имат ясни и прозрачни 
регламенти за приемането на финансови инструменти 
за търгуване. Тези регламенти трябва да гарантират, че 
финансовите инструменти, допускани за търговия на регулиран 
пазар, могат да бъдат търгувани по един коректен, надлежен 
и ефективен начин, и, в случаи на прехвърлими ценни книжа, 
да са свободно прехвърлими. Регулираният пазар трябва да 
поддържа  ефективни мерки за извършването на проверка дали 
емитентите на прехвърлимите ценни книжа, които са приети 
за търговия на регулирания пазар, спазват задълженията си за 
публикуване. Трябва да са налице ефективни мерки, които да 
улесняват членовете и участниците на регулирания пазар при 
получаването на информация, която е публично оповестена по 
реда на националната нормативна уредба. Регулираният пазар 
трябва незабавно публично да оповестява информация относно 
суспендиране и отстраняване на инструмент от търговия. 

Достъп до и членство в 
регулирания пазар

Регулираният пазар трябва да създаде и поддържа прозрачни 
и недискриминационни регламенти, въз основа на обективни 
критерии, уреждащи достъпа до и членството в регулирания 
пазар. Регулираният пазар трябва да гарантира, че 
инвестиционните дружества спазват следните изисквания, 
когато са допуснати до регулирания пазар: (1) лицата са 
подходящи; (2) имат достатъчно ниво на способности за 
търгуване и компетентност; (3) фирмите разполагат с адекватни 
организационни мерки; (4) фирмите имат достатъчно ресурси 
за изпълнението на функцията си. Правилата за достъп 
трябва да позволяват пряко и дистанционно участие от 
страна на инвестиционни фирми и кредитни институции от 
държави-членки. Необходимо е да има ефективни мерки и 
процедури за наблюдение на спазването на регламентите на 
регулираните пазари от страна на участниците и за докладване 
на компетентния орган за нарушения на условията за търговия 
или поведение.
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пРИЛОжЕНИЕ II 
СпИСъК НА ИНСТИТуцИИТЕ, С КОИТО ЕКИпъТ НА СВЕТОВНА 

БАНКА СЕ Е СРЕщАЛ В РАМКИТЕ НА пОСЕщЕНИяТА

1. Комисия за финансов надзор Регулаторен орган
2. „ФеърПлей Интернешънъл” АД Инвестиционна компания в областта на 

недвижимите имоти
3. Българска фондова борса Регулиран пазар
4. Българска народна банка, Дирекция 

„Международни отношения” и Управление 
„Банков надзор”

Централна банка

5. Централен депозитар Търговска инфраструктура
6. Българска асоциация на дружествата за 

допълнително пенсионно осигуряване 
Браншова асоциация

7. Българска асоциация на лицензираните 
инвестиционни посредници

Браншова асоциация

8. Българска асоциация на управляващите 
дружества

Браншова асоциация

9. Група „Елана” Инвестиционно дружество
10. „Глобал Маркетс” ООД Инвестиционно дружество
11. „Ти Би Ай Инвест” ЕАД Инвестиционно дружество
12. „Карол” АД Инвестиционно дружество
13. Инвестиционен посредник „Райфайзенбанк” Инвестиционно дружество
14. „Интеркапитал Груп” АД Инвестиционно дружество
15. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АД Дружество за инвестиции в недвижими 

имоти
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