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ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА    

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ   

към 31 декември 2020 година   
 

31 декември 
2020 г. 

31 декември 
2019 г. 

 BGN'000 BGN'000 
АКТИВ   

   

Нетекущи активи   

Имоти, машини и оборудване 1 608 1 357 
Нематериални активи 4 932 5 367 
Инвестиции в съвместни дружества  31 31 
Инвестиции в асоциирани дружества 206 - 
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 2 207 2 317 
Активи по отсрочени данъци 338 245 

Дългосрочно предплатени разходи 312 343 
 9 634 9 660 

Текущи активи   

Вземания от клиенти 650                      513 
Вземания от контрагенти за електрическа енергия 611                   3 029 
Други вземания и предплатени разходи 5 224                   8 051 
Парични средства и парични еквиваленти 176 054                109 371 

 182 539 120 964 
ОБЩО  АКТИВИ 192 173 130 624 

   

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ   

СОБСТВЕН КАПИТАЛ   

Капитал, отнасящ се до притежателите на собствения капитал на дружеството-майка   

Основен акционерен капитал 6 583 6 583 
Обратно изкупени акции (90) - 
Резерви 3 942 3 813 
Натрупани печалби 12 749 8 788 

 23 184 19 184 
ПАСИВИ   

Нетекущи задължения   

Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране 138 134 
Пасиви по отсрочени данъци 434 467 
Дългосрочни задължения по лизинг 119 11 
Правителствени финансирания 191 242 

 882 854 
Текущи задължения   

Получени гаранционни депозити от контрагенти за електрическа енергия 56 010                  52 163 
Задължения към доставчици  716                   1 235 
Задължения към контрагенти за електрическа енергия 109 068 56 544 
Задължения към персонала и социалното осигуряване 328                      264 
Задължения за данъци 1 668                      186 
Правителствени финансирания 151 151 
Други задължения 166                        43 

 168 107 110 586 
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  192 173 130 624 
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ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА    

 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД     

за годината, завършваща на  31 декември 2020  година   
 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 
   

Приходи от договори с клиенти 12 513 10 429 
Други доходи от дейността 291 186 
   

Разходи за материали и консумативи (55) (56) 
Разходи за външни услуги (3 361) (2 956) 
Разходи за амортизации (656) (478) 
Разходи за персонала (3 051) (2 556) 
Други разходи за дейността (799) (1 453) 
Печалба от оперативна дейност 4 882 3 116 

   

Финансови приходи 69 71 
Финансови разходи (10) (15) 
Финансови приходи/(разходи), нетно 59 56 

   

Печалба от съвместни дружества  - 20 
 (Загуба) от асоциирани дружества (2) - 
Печалба преди данък върху печалбата 4 939 3 192 
   
Разход за данък върху печалбата (603) (423) 
Нетна печалба за годината 4 336 2 769 

   

Други компоненти на всеобхватния доход:   

Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:   

Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи 14 (8) 
Нетна промяна в справедливата стойност на капиталови инвестиции, оценявани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

19 50 

Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма 
да бъдат рекласифицирани 

(2) (5) 

 31 37 
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:   

Нетна промяна в справедливата стойност на дългови ценни книжа, оценявани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

(83) (8) 

Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които 
могат да бъдат рекласифицирани 8 1 

 (75) (7) 
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци (44)                       30 
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 4 292 2 799 

   

Нетна печалба за годината, отнасяща се към:    

Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка 4 336 2 769 
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:   

Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка 4 292 2 799 
Основна нетна печалба на акция   0,66 0,42 
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ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА    

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ    

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година   
   
 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 
   

Парични потоци от оперативна дейност   
Постъпления от клиенти 14 874 10 875 
Постъпления от контрагенти по сделки за покупко-продажба на електрическа енергия 1 394 846 929 484 
Плащания на доставчици (4 233) (3 061) 
Плащания на контрагенти по сделки за покупко-продажба на електрическа енергия (1 357 010) (924 805) 
Плащания на персонала и за социалното осигуряване (2 997) (2 606) 
Платен данък върху печалбата (728) (577) 
Възстановен/(платени) данъци (без данъци върху печалбата), нетно 9 591 8 041 
Получени/(възстановени) гаранционни депозити от контрагенти за електрическа 
енергия, нетно 12 259 22 168 
Получени/(възстановени) суми за Фонд „Сигурност на енергийната система“, нето 921 - 
Други постъпления /(плащания), нетно (253) (108) 
Нетни парични потоци от оперативна дейност 67 270 39 411  

  
Парични потоци от инвестиционна дейност   
Покупки на машини и оборудване (222) (117) 
Покупки на нематериални активи  (25) (495) 
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно получени парични средства - (832) 
Плащания за инвестиции в асоциирани дружества (182) - 
Постъпления от лихви и дивиденти от инвестиции във финансови активи оценявани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход 89 84 
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност (340) (1 360)  

  
Парични потоци от финансова дейност   
Плащания на дивиденти (190) (194) 
Плащания по лизинг (136) (4) 
Получени финансирания 174 484 
Обратно изкупени собствени акции (90) - 
Постъпления от краткосрочни заеми 18 - 
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансовата дейност (224) 286 

   
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти 66 706 38 337 

   
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 109 392 71 055 

   
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 176 098 109 392 
   
Провизии за обезценка за очаквани кредитни загуби (44) (21) 

   
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември, нетно 176 054 109 371 
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 ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 
 за годината, завършваща на 31 декември 2020 година 

  
  Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка 

 
Основен 

акционерен 
капитал 

Обратно 
изкупени 
собствени 

акции 

Законови 
резерви 

Други 
резерви 

Резерв по 
финансови 
активи на 

разположение 
за продажба 

Натрупани 
печалби и 

загуби 

Общо 
собствен 
капитал 

 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000  
       

Салдо на 1 януари 2019 година  6 583  - 658 2 487   422   6 442   16 592  
    

    

Промени в собствения капитал за 2019 
година 

 
  

    

 
 

  
    

Разпределение на печалбата за:   -  - -  208   -   (415)  (207) 
 * дивиденти  -  - -  -   -   (207)  (207) 
 * допълнителен резерв - - -  208  -  (208)  -  
Общ всеобхватен доход за годината, в 
т.ч.:   -  

- - 
 -  38  2 761   2 799  

* нетна печалба за годината  -  - -  -   -   2 769   2 769  
* други компоненти на всеобхватния 
доход, нетно от данъци  -  

 
- 

 
-  -   38 (8) 30 

Салдо на 31 декември 2019 година  6 583  - 658  2 695   460   8 788   19 184  
        

Промени в собствения капитал за 2020 
година 

 
  

    

 
 

  
  

  

Разпределение на печалбата за:   -  - - 202  -  (404) (202) 
 * дивиденти  -  - -  -   -  (202) (202) 
 * допълнителен резерв  -  - - 202  -  (202)  -  
Общ всеобхватен доход за годината, в 
т.ч.:  

 -  
- - 

 -   (58)  4 350  4 292 

* нетна печалба за годината  -  - -  -   -  4 336  4 336  
* други компоненти на всеобхватния 
доход, нетно от данъци 

 
 -  

 
- 

 
- 

 
 -  

 
(58) 

 
14  

  
(44) 

Ефект от обратно изкупени акции - (90) - - - - (90) 
Прехвърляне към неразпределена 
печалба 

- 
- - 

- (15) 15 - 

Салдо на 31 декември 2020 година  6 583  (90) 658 2 897  387  12 749   23 184  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с чл. 190, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти и съгласно изискванията на чл. 32а от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор 
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100н от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по 
Приложение №10 на Наредба 2. 
Докладът дава информация за важните събития, настъпили през 2020 г., като са взети под 
внимание основните показатели на дейността, съпроводени със съответните анализи и изводи. 
Очертани са основните тенденции в развитието на капиталовия пазар, направен е достоверен 
преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружествата, включени в 
консолидирания отчет като цяло и са описани основните рискове и несигурности, пред които те 
са изправени. 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

Групата Българска Фондова Борса (Групата) се състои от Българска Фондова Борса АД 
(дружество-майка) и дъщерните дружества Сервиз Финансови Пазари ЕООД и Българска 
независима енергийна борса ЕАД.  Допълнително от 15.04.2014 година Групата има инвестиция 
в съвместното дружество СЕЕ Линк ДОО. На 21.04.2020 г. Българска Фондова Борса АД, съвместно 
с Централен депозитар АД учредяват две нови асоциирани дружества - Клиър Екс АД и БД 
Консулти ООД. 

Компания - майка 

Българска фондова борса АД е публично търговско дружество, създадено през месец ноември 
1991 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Три уши” № 6. 
Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г. с Решение № 25 156 /08.11.1991 г. на 
Софийски градски съд. 
На 09.12.2010 г. е вписано в Търговския регистър увеличение на основния капитал на Борсата със 
715,000 лева от 5,867,860 лева 6,582,860 лева чрез издаване на нови 715,000 броя обикновени 
поименни безналични акции с право на глас срещу парична вноска от акционера на дружеството 
Министерство на финансите на Република България.  
На 21.12.2010 г. в Търговския регистър е вписан и обявен статутът на Борсата като публично 
дружество, както и новият устав на дружеството. 
Към 31.12.2020 г. капиталът на дружеството е разпределен в 6,582,860 броя безналични 
поименни акции с номинална стойност на една акция - един лев. 
 

Дъщерни дружества 
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Дъщерното дружество - Сервиз Финансови Пазари ЕООД е регистрирано съгласно решение № 2 
на СГС от 6 март 2007 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Три 
уши” № 6.  
Първоначално същото е регистрирано като търговско дружество - съвместно контролирано 
предприятие със съдружници - Борсата и Централен депозитар АД и капитал от 80 хил. лв. На 12 
октомври 2006 г. по решение на Общото събрание на съдружниците на съвместното дружество 
(ДВ бр.191 от 2006 г.), Централен депозитар прекратява участието си. Взето е решение за 
намаляване на капитала на дружеството от 80 хил. лв. на 40 хил. лв., при което напусналият 
съдружник е получил изцяло обратно средствата от своя дял в съвместното предприятие. 
 
На 15.02.2018 година в Търговския регистър е вписана промяната в собствеността на Дъщерното 
дружество Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ ЕАД), съгласно сключен на 
03.01.2018 г. договор, между БФБ АД и Български Енергиен Холдинг ЕАД, за покупка и 
придобиване на 100 % от акционерния капитал на БНЕБ ЕАД или 217,664 броя обикновени 
поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10.00 лева, представляващи 100 % от 
капитала Българска Независима Енергийна Борса ЕАД на покупна стойност 5,200,000 лева. 
Българска независима енергийна борса ЕАД е учредено през 2014 г. Дружеството е регистрирано 
като еднолично акционерно дружество в град София, вписано в Търговския регистър с ЕИК 
202880940. 
Седалището и адресът на управление на БНЕБ ЕАД е град София - 1000, район Оборище, бул. 
„Княз Александър Дондуков“ № 19, ет.7. 

Съвместни дружества 

Съвместното дружество СЕЕ Линк ДОО, Скопие е учредено на 15.04.2015 г. по силата на сключено 
съвместно споразумение между Българска фондова борса АД, Македонска Борса за ценни 
книжа АД, Скопие и Загребска Борса АД. Съгласно условията на споразумението всяка една от 
страните притежава 33,33 % от капитала на учреденото дружество. Дружеството е със седалище 
ул. Орце Николов 75, Скопие, Македония и основен предмет на дейност: извършване на услуги 
във връзка с компютри и информационни технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
Асоциирани дружества 
 
Клиър Екс АД 
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На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД учредяват Клиър Екс 
АД (Clear EX) с капитал 100 х. лв. Предметът на дейност на Клиър Екс АД е извършване на услуги 
като клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, 
сключени на организиран пазар, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на 
дружеството е 100 х.лв., разпределен в 100 000 броя безналични поименни акции с право на глас 
и с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на дружеството от страна на ЦД АД и 
БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
През декември 2020 г. по решение на акционерите на Извънредното Общо събрание на 
акционерите на Клиър Екс АД от 16.12.2020 г., и в съответствие с решение и протокол  на  Съвета 
на директорите на Българска Фондова Борса АД  № 78 от 15.12.2020 г .,  в качеството си на 
притежател на 40,000 броя акции, БФБ участва в предложеното увеличение в капитала  на Клиър 
Екс АД, чрез издаване на нови 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, при 
следните условия: 
 БФБ АД записва и придобива, част от новите акции, които съответстват на дела преди 
увеличението на капитала 40 %, а именно 160,000 броя нови акции, при спазване на 
предвидените в действащото законодателство изисквания и ограничения. 
 Срещу записаните акции Борсата е направила вноски в общ размер, равен на номиналната 
стойност на 160 000 лева чрез: а) парична вноска в размер 139 880 лева и б)непарична вноска 
(апорт) на притежаваните от БФБ АД 40 броя  акции от капитала на „Централен Депозитар “ АД 
на стойност 20 120 лева в съответствие със заключение на тройна оценителска експертиза от 
08.09.2020 г. Към отчетната стойност на инвестицията са капитализирани допълнителни разходи 
за юридически консултации общо в размер на 6 х.лв.  
 
БД Консулти ООД 
На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД учредяват БД 
Консулти ООД. Предметът на дейност на БД Консулти ООД включва административно, 
финансово и деловодно обслужване, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на 
дружеството е 5 х.лв., разпределен в 5,000 дяла с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в 
капитала на дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 50.02% и 49.98%. 

 
 
 
 
 

1.1. Собственост и управление 

Съгласно направена справка, към 31 декември 2020 г. акционерният състав на дружеството–
майка Българска фондова борса АД е концентриран в четири основни вида лица, както следва: 
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Таблица 1. Акционерна структура към 31.12.2020 г.  
 

Вид Брой акции % 
Министерство на финансите 3 295 000 50,05% 
Инвестиционни посредници и търговски банки 1 095 610 16,64% 
Други юридически лица 1 273 298 19,34% 
Физически лица 918 952 13,96% 
Общо 6 582 860   
От които чуждестранни акционери 210 250 3,19% 

 
 
Графика 1: Акционерна структура на „БФБ“ АД към 31.12.2020 г. 
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Дружеството-майка има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.  
Към 31.12.2020 г. Съветът на директорите е в състав: 

 Асен Ягодин (Председател), 
 Васил Големански (Заместник-председател), 
 Маню Моравенов, Изпълнителен директор 
 Любомир Бояджиев, член на СД 
 Христина Пендичева, член на СД (представител на Министерство на финансите). 

 
Дружеството-майка се представлява от Изпълнителния директор – Маню Моравенов.  
 
По решение на извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 10.12.2020 г., са 
избрани за членове на Съвета на Директорите на „Българска Фондова Борса“ АД, с пет годишен 
мандат – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, 
Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева. На свое заседание от 
21.01.2021 г. КФН е одобрила членовете на СД на БФБ, избрани на проведеното на 10.12.2020 г. 
Извънредно общо събрание на акционерите на БФБ. Промяната е  вписана в Търговският 
регистър на 29.01.2021 г. 
 
Към 31.12.2020 г. дъщерните дружества са 100 % собственост на дружеството-майка. 
Дъщерното дружество Сервиз финансови пазари ООД се управлява от Гергана Василис 
Пападопулу – управител (31.12.2019 г.: Иван Росенов Райков). Съгласно  решение оформено в 
протокол  от 24.07.2020 г., на Изпълнителният директор на Българска Фондова Борса АД, в 
качеството  на  едноличен собственик в капитала на Сервиз Финансови Пазари ЕООД, 
освобождава от длъжността управител  Иван Росенов Райков и назначава за управител Гергана 
Василис Пападопулу. Промяната е  вписана в Търговския регистър на 03.08.2020 г. 
 
Дъщерното дружество Българска независима енергийна борса ЕАД е 100% собственост на 
Дружеството-майка и се управлява от Константин Валериев Константинов - Изпълнителен 
директор. Промените в състава на СД на БНЕБ са вписани в ТРРЮЛНЦ под № 20201202140257 и 
включват заличаване на Васил Димитров Големански като член на СД  и вписване на двама нови 
членове на СД: Северин Стефанов Въртигов и Тодор Радославов Ханджиев. 
 Към 31.12.2020 г.  ръководството на дружеството в лицето на Съветът на директорите има 
следния състав:  

 Северин Стефанов Въртигов – председател на СД 
 Константин Валериев Константинов – изпълнителен член 
 Любомир Николаев Бояджиев - член 
 Тодор Радославов Ханджиев – член 
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Към 31.12.2020 г. общият брой на персонала в Групата е 51 служители (31.12.2019 г.: 55) 
служители). 

1.2. Предмет на дейност 

Дружеството-майка е лицензирано с разрешение, издадено от Държавната комисия по ценните 
книжа да извършва дейност като фондова борса. 
Предметът на дейност на дружеството-майка е: организиране на регулиран пазар на финансови 
инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите 
за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, 
на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е 
сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с 
изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по 
прилагането му. 
 
Предметът на дейност на дружеството-майка за 2020 г. включва следните видове операции и 
сделки:  
 организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; 
 организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; 
 създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения 
по сделките с ценни книжа, извършвани на нея; 
 
Пазари, организирани от БФБ:  
Регулираният пазар на БФБ се състои от два пазара - Основен пазар BSE и Алтернативен пазар 
BaSE. Тези пазари са сегментирани на база качествени и количествени критерии по отношение 
на емитентите и техните емисии финансови инструменти, в т.ч. вида на финансовите 
инструменти, специфични изисквания относно акционерната структура на емитентите, 
финансовите им показатели, ликвидност и разкриване на информация. 
В допълнение към регулирания пазар, БФБ организира като многостранна система за търговия 
и пазара за растеж на МСП BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market), който дава възможност 
за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Борсата получи 
одобрение за организирането на пазара за растеж на МСП BEAM от Комисията за финансов 
надзор в края на 2018 г. 
Българска фондова борса АД е оператор на регулиран пазар и е лицензирана от Комисията за 
финансов надзор с решение № 1001 от дата: 25.10.2018 г. като Одобрен механизъм за 
публикуване (ОМП) по смисъла на Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, както и на ЗПФИ. 
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Предметът на дейност на дъщерното дружество Сервиз финансови пазари ООД съгласно 
съдебната регистрация е: Проектиране, развитие и поддържане на информационни системи и 
продукти, свързани с пазара на ценни книжа и финансови инструменти, разработване на 
информационни технологии, доставка, инсталиране и монтаж на информационни системи, 
хардуерна и софтуерна поддръжка, консултации и обучение. 
 
Предметът на дейност на дъщерното дружество Българска независима енергийна борса ЕАД 
съгласно съдебната регистрация е: Организиране на борсов пазар за търговия в областта на 
енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, 
природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която 
среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до 
търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и въз 
основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти 
 
Дружеството-майка, дъщерните и асоциираните дружества извършват изцяло своята дейност в 
България, а съвместното дружество на територията на Македония. 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

2.1. Данни за търговията на „Българска фондова борса“ АД /дружество-майка, Борсата, 
БФБ/ 

2.1.1. Оборот на БФБ през 2020 година 

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2020 
година бе в размер на 88 408 463 лева. За сравнение, през първо тримесечие на 2019 г. той бе 99 
672 508 лева, което представлява спад с 11,3%. Ръст има в оборота с акции на АДСИЦ с 3,52 млн. 
лв. (26,13%), при облигациите (253,8%), при Борсово търгуваните продукти (116,88%), както и при 
компенсаторните инструменти с 1,34 млн. лв. (105,71%). Оборотът на Борсово търгувани 
продукти е незначителен на фона на оборота на останалите групи инструменти. Най-значителен 
бе спадът от 22,23 милиона лева (-27,39%) в оборота с акции (без АДСИЦ), следван от оборота с 
други финансови инструменти, намалял с близо 58 хил. лева (-75%).  
 
Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през второ тримесечие на 2020 
година беше 93 300 841 лева. За сравнение, през второ тримесечие на 2019 той бе 50 967 910 
лева, което представлява ръст от 83,06%. Той се дължи на увеличение на оборота с повечето 
групи финансови инструменти, като особено очевиден е ръстът от 300,2 % в оборота с Акции на 
АДСИЦ. Оборотът с акции (без АДСИЦ) нарасна с 56,66%, с облигации бе със 169,5% по-висок, а 
оборотът с Борсово търгувани продукти нарасна с 668,78%. Ръст от 2349,05% имаше и при Други 
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финансови инструменти, а спад от -52,9% беляза оборота с компенсаторни инструменти. В 
абсолютна стойност най-значителен бе ръстът в оборота с акции (без АДСИЦ), който нарасна с 
над 24,84 милиона лева.  
 
Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие на 2020 
година беше 103 269 622 лева. За сравнение, през трето тримесечие на 2019 г. той бе 85 181 900 
лева, което представлява ръст от 21,23%. Той се дължи основно на увеличение в оборота с 
облигации, който нараства с 23,4 милиона лева (823,94%). Ръст от 9,09 млн. лв. (144,1%) се 
наблюдава и при оборота с акции на АДСИЦ. При останалите основни групи финансови 
инструменти се отчита спад в оборота.  
 
Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през четвъртото тримесечие на 2020 
година беше 112 520 718 лева. За сравнение, през четвърто тримесечие на 2019 г. той бе 97 751 
658 лева, което представлява ръст от 15,11%. Той се дължи на увеличение в оборота с три 
основни групи финансови инструменти. Намаление има в оборота с облигации, борсово 
търгувани продукти, държавни ценни книжа и с компенсаторни инструменти. Най-значително бе 
нарастването от 19,95 милиона лева (252,53%) в оборота с акции на АДСИЦ, следван от оборота 
с акции (без АДСИЦ) с ръст от 6,09 милиона лева (8,65%) и оборота с Други финансови 
инструменти - ръст от 1,8 млн. лв.. 
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На годишна база оборотът беше 397 
милиона лева, а за предходната 2019 година 
той беше 334 милиона лева, което 
представлява увеличение с 64 милиона лева 
или 19%. Най-голямо в абсолютна стойност 
бе увеличението при оборота с акции (без 
АДСИЦ) - от 240,37 милиона до 265,2 
милиона лева (ръст от 10,33%), както при 
акциите на АДСИЦ с 22,77% или 14,84 
милиона лева. Оборотът на годишна база с 
облигации, борсово търгувани продукти и 
други финансови инструменти също имаше 
ръст съответно с 5,67%, с 36,40 и със 7,28%. 
Само при оборота с компенсаторни 
инструменти имаше намаление от 9,12% 
или 30,7 млн. лв.   

 

2.1.2. Брой сделки през 2020 година 

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2020 
година достигна 21 480. За сравнение, през първо тримесечие на 2019 г. той беше 14 165, което 
представлява ръст от 51,64%. Това се дължи основно на нарастване в броя сделки с Акции (без 
АДСИЦ) с 5 809 сделки или 47,48%, в броя сделки с акции на АДСИЦ с 1 400 сделки или 105,58% 
и в броя сделки с борсово търгувани продукти с 200 или 131,58%. Сделките с облигации 
нараснаха с 51 броя или 110,87%. Спад бе регистриран при броя сделки с останалите видове 
финансови инструменти 
 
Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през второ тримесечие на 2020 
година достигна 15 780. За сравнение, през аналогичния период на 2019 той беше 9 604, което 
представлява ръст от 65,24% или 6 266 сделки. Това се дължи на по-висок брой сделки с почти 
всички основни групи финансови инструменти. В абсолютна стойност най-голям бе ръстът в броя 
сделки с акции (5 663 сделки), следван от броя сделки с акции на АДСИЦ, нараснал с 546 сделки 
и ръст от 65 сделки с борсово търгувани продукти.  
 
Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие на 2020 
година достигна 10 441. За сравнение, през трето тримесечие на 2019г. той беше 9 746, което 
представлява ръст от 7,13%. Това се дължи на намаляването на броя сделки при три групи 
финансови инструменти и спад на броя сделки при борсово търгуваните продукти, държавните 

Графика 2: Сравнение на оборота с финансови 
инструменти 

 

240,37

65,18

41,27

1,41 1,00 4,07 1,86

265,21

80,02

43,65

1,93 1,00 3,70 1,99
0

50

100

150

200

250

300

Ак
ци

и 
(б

ез
 А

Д
СИ

Ц
) 

Ак
ци

и 
на

 А
Д

СИ
Ц

О
бл

иг
ац

ии

Бо
рс

ов
о 

тъ
рг

ув
ан

и 
пр

од
ук

ти

Се
гм

ен
т з

а 
дъ

рж
ав

ни
 ц

ен
ни

 
кн

иж
а

Ко
м

пе
нс

ат
ор

ни
 и

нс
тр

ум
ен

ти

Д
ру

ги
 

M
ill

io
ns

2019 2020



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

18 
 

ценни книжа и компенсаторните инструменти, който е незначителен в абсолютно изражение. 
Броят сделки с акции (без АДСИЦ) расте с 216 или 2,67%, а увеличението в броя сделки с акции 
на АДСИЦ е с 613 сделки или с 52,89%.  
  
Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през четвъртото тримесечие на 
2020 година достигна 13 382. За сравнение, през четвърто тримесечие на 2019 г. той беше 10 652, 
което представлява ръст от 25,63%. Това се дължи на ръст в броя сделки с Акции (без АДСИЦ) с 1 
750 сделки или 19,88% и сделки с акции на АДСИЦ с ръст от 824 броя сделки или 65,87%. Спад 
имаше в броя сделки с облигации с 37 сделки или 42,53%, при борсово търгуваните продукти с 
40,88% и при комперсаторните инструменти с 52,69%. Пред тримесечието нямаше сделки с 
държавни цени книжа.  

 
На годишна база броят сделки отбеляза 
ръст с 38,50% от 44 167 сделки през 2019 
година до 61 173 през 2020-а. Броят на 
сделки с акции (без АДСИЦ), който 
съставлява най-голям дял в общия брой 
сделки и определя тенденцията се 
повиши с 36,50% или с 13 438 сделки. При 
акциите на АДСИЦ положителната 
промяна бе с 64,57% или 3 383 сделки. 
Заслужава да се отбележи ръстът на броя 
сделки с други финансови инструменти, 
който на годишна база възлиза на 
445,45%. Понижение се наблюдава при 
сделките с ДЦК и при компенсаторните 
инструменти. 
  

Графика 3: Сравнение на броя сделки с финансови 
инструменти 
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Таблица 2. Структура на търговията по пазари за 2020 година и сравнения с 2018 и 2019 

Търговия по видове ценни книжа на регулиран пазар Изменение % 

Пазар / Пазарен сегмент 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Оборот (BGN) 550 040 937 333 573 976 397 499 645 -39,35% 19,16% 

Акции (без АДСИЦ)  304 737 442 269 102 908 265 207 964 -11,69% -1,45% 

Акции на АДСИЦ 55 869 628 32 625 318 80 022 445 -41,60% 145,28% 

Облигации 51 651 169 21 072 106 43 651 415 -59,20% 107,15% 

Борсово търгувани продукти 1 996 144 1 422 170 1 926 349 -28,75% 35,45% 

Сегмент за държавни ценни книжа 48 495 697 5 338 928 1 001 732 -88,99% -81,24% 

Компенсаторни инструменти 5 618 287 3 878 377 3 699 122 -30,97% -4,62% 

Други  81 672 568 134 166 1 990 618 -99,84% 1383,70% 

Обем ФИ 282 100 711 180 990 360 321 845 744 -35,84% 77,82% 

Акции (без АДСИЦ)  118 131 152 73 538 016 97 611 970 -37,75% 32,74% 

Акции на АДСИЦ 35 020 040 13 833 069 27 604 149 -60,50% 99,55% 

Облигации 36 699 18 138 31 812 -50,58% 75,39% 

Борсово търгувани продукти 3 820 447 10 868 012 9 549 640 184,47% -12,13% 

Сегмент за държавни ценни книжа 31 572 4 175 378 -86,78% -90,95% 

Компенсаторни инструменти 11 912 418 8 337 852 12 911 367 -30,01% 54,85% 

Други  113 148 383 74 391 098 174 136 428 -34,25% 134,08% 

Брой сделки  54 341 44 167 61 173 -18,72% 38,50% 

Акции (без АДСИЦ)  42 921 36 815 50 253 -14,23% 36,50% 

Акции на АДСИЦ 6 467 5 239 8 622 -18,99% 64,57% 

Облигации 323 226 310 -30,03% 37,17% 

Борсово търгувани продукти 878 480 657 -45,33% 36,88% 

Сегмент за държавни ценни книжа 16 9 1 -43,75% -88,89% 

Компенсаторни инструменти 1 708 1 277 670 -25,23% -47,53% 

Други  2 028 121 660 -94,03% 445,45% 

2.2. Отраслова структура на търговията 

През първото тримесечие на 2020 година секторът „Финансови и застрахователни дейности“ 
запази челното място в класацията по оборот с 53,9 млн. лв. (Q4’19: 52,9 млн. лв.). Оборотът на 
сектора надхвърля общия на всички останали браншове и формира 71% (Q4’19: 68%) от общия 
оборот за тримесечието. Това прави оборотът и капитализацията на Борсата особено 
чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с банковия и застрахователния сектори. 
Сектор „Преработваща промишленост” е на второ място в класирането с оборот от 12,1 млн. лв. 
(Q4’19: 10,6 млн. лв.) и 15,9% от общия оборот. На трето място в класацията e сектор „Търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети“ с оборот от 2,4 млн. лв., а сектор „Операции с недвижими 
имоти“, който традиционно е в топ три в класацията по оборот, остана на четвърто място с дял 
от 3,12% от общия оборот.  
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През второ тримесечие секторът „Финансови и застрахователни дейности“ запази челното място 
в класацията по оборот 49,26 млн. лв., което представлява на 55% от оборота за тримесечието. 
Това прави оборотът и капитализацията на Борсата особено чувствителни към сътресения и лоши 
новини, свързани с банковия и застрахователния сектори. На второ място в класацията е 
„Преработваща промишленост“ с оборот над 15,82 млн. лв., а на трето остават „Операциите с 
недвижими имоти“ с оборот от 9,98 млн. лв. Секторът „Професионални дейности и научни 
изследвания“ ги следва с оборот от 7,79 млн. лв. 
През третото тримесечие секторът „Финансови и застрахователни дейности“ запази челното 
място в класацията по оборот с 47,04 млн. лв. (Q2’20: 49,3 млн. лв.). Оборотът на сектора 
надхвърля 60% (Q2’20: 55,7%) от общия оборот за тримесечието. Това прави оборотът и 
капитализацията на Борсата особено чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с 
банковия и застрахователния сектори. На второ място в класацията изненадващо се появи сектор 
“Професионални дейности и научни изследвания“ с оборот от 12,09 млн. лв., а сектор 
„Преработваща промишленост“ зае традиционното трето място в класацията с оборот от 6,17 
млн. лв. Четвърти в класацията е Сектор „Операции с недвижими имоти“ с оборот от 4,9 млн. лв. 
(Q2’20: 10,07 млн. лв.) и 5,9% от общия оборот.  
През четвъртото тримесечие на 2020 г. секторът „Финансови и застрахователни дейности“ 
запази челното място в класацията по оборот с 63,5 млн. лв. (Q3’20: 47,04 млн. лв.). Оборотът на 
сектора приближава 61% (Q3’20: 60%) от общия оборот за тримесечието. Сектор „Преработваща 
промишленост” е на второ място в класирането с оборот от 17,6 млн. лв. (Q3’20: 6,17 млн. лв.) и 
8,02% от общия оборот. На трето място в класацията e сектор „Транспорт, складиране и пощи“, с 
оборот от 8,4 млн. лв., а сектор „Операции с недвижими имоти“, който традиционно е в топ три 
в класацията по оборот, остана на четвърто място с дял от 6,07% от общия оборот. 
 
Таблица 3. Структура на търговията по сектори за 2020: 
 

Сектор Брой 
сделки 

Изтъргувани 
лотове 

Оборот (лв.) 

Финансови и застрахователни дейности 35 015 83 866 974 213 735 712 
Преработваща промишленост 11 997 14 211 201 51 736 988 
Професионални дейности и научни изследвания 3 565 11 810 971 24 554 406 
Операции с недвижими имоти 827 8 030 525 23 247 977 
Транспорт, складиране и пощи 1 136 1 141 616 10 364 343 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 2 432 4 626 418 9 076 561 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 721 140 189 4 600 997 
Строителство 1 899 1 085 233 3 650 258 
Хотелиерство и ресторантьорство 1 104 189 519 3 278 942 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 101 59 427 723 504 
Добивна промишленост 78 54 046 260 722 
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Графика 4: Структура на търговията на БФБ през 2020 година 

 

2.3. Регистрирани емисии финансови инструменти на Българска фондова борса 

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите, организирани 
от Българска фондова борса, е 369 към 31 декември 2020-а година. За сравнение, той бе 370 към 
31 декември 2019-а година (Виж Таблица 4). 
Няма промяна в броя на регистрираните емисии на сегмент за акции Premium, а регистрираните 
на сегмент Standard емисии нараснаха с пет. С една емисия нараснаха регистрираните на сегмент 
за АДСИЦ на Основния пазар, а тези на Алтернативния намаляха с две. През отчетната 2020 г. 
няма промяна и в броя на борсово търгуваните продукти на регулирания пазар. С три нарасна 
броят емисии облигации, допуснати до търговия. Броят емисии акции на Алтернативен пазар 
намаля със 7. С две намаляха емисиите допуснати до търговия на Сегмента за търговия с ДЦК на 
Основния пазар. 
Таблица 4. Допуснати до търговия емисии финансови инструменти 

Пазарен сегмент \ Регистрирани емисии  31.12.2019 31.12.2020 Промяна 
Сегмент акции Premium, пазар BSE 7 7 0 
Сегмент акции Standard, пазар BSE 59 64 5 
Сегмент за борсово търгувани продукти, пазар BSE 13 14 1 
Сегмент за АДСИЦ, пазар BSE 15 16 1 
Сегмент за ДЦК, пазар BSE 17 15 -2 
Сегмент за компенсаторни инструменти, пазар BSE 3 3 0 
Сегмент за облигации, пазар BSE 69 72 3 
Сегмент за права, пазар BSE 1 1 0 
Сегмент за първично публично предлагане, BSE Market 0 0 0 
Сегмент акции, пазар BаSE 143 136 -7 
Сегмент за АДСИЦ, пазар BаSE 43 41 -2 
Общо 370 369 -1 

 

Финансови и застрахователни 
дейности

213 735 712

Преработваща 
промишленост

51 736 988

Професионални дейности и 
научни изследвания

24 554 406
Операции с 

недвижими имоти
23 247 977

Транспорт, 
складиране 

и пощи
12 260 362

Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети

9 076 561

Производство и 
разпределение 

на електрическа и 
топлинна енергия 
и на газообразни 

горива
4 600 997

Строителство
3 650 258

Хотелиерство и 
ресторантьорство

3 278 942

Създаване и 
разпространение на 

информация и творчески 
продукти; далекосъобщения

723 504

Добивна 
промишленост

260 722

Други
9 147 
372
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Графика 5: Регистрирани емисии по пазари към края на 2019-а и 2020-а година (обобщение по видове 
инструменти) 

2.4. Нови емитенти, отписани емисии и увеличения на капитал 

През първото тримесечие на 2020 година, броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати 
до търговия е 10, докато през през четвъртото тримесечие на 2019 г. той бе 5. Новите емисии са  - пет 
емисии права, три облигационни емисии, една емисия  държавни ценни книжа и една емисия борсово 
търгувани продукти.  
Прекратена бе регистрацията на девет емисии, от които - четири емисии права, две емисии ДЦК, две 
облигационни емисии и една емисия акции. За сравнение през предходното тримесечие бе прекратена 
регистрацията на 16 емисии финансови инструменти. 
През отчетното тримесечие две дружества увеличиха капитала си, а през предходното - седем. 
През второ тримесечие на 2020 година имаше шест нови емисии финансови инструменти, допуснати до 
търговия: две емисии на права, две емисии акции, една облигационна емисия, една емисия акции на 
АДСИЦ.  
Прекратена бе регистрацията на десет емисии, от които пет емисии акции, една облигационна емисия и 
четири емисии права.  
През третото тримесечие на 2020 година имаше осем нови емисии финансови инструменти, допуснати 
до търговия: една емисия акции, четири облигационни емисии и три емисии права. 
Прекратена бе регистрацията на шест емисии, от които една емисия акции, една облигационна емисия, 
една емисия ДЦК и три емисии права. 
През отчетното тримесечие едно дружество увеличи капитала си. 
През четвъртото тримесечие на 2020 година имаше осем нови емисии финансови инструменти, 
допуснати до търговия: две емисии акции, една облигационна емисия и пет емисии права. 
Прекратена бе регистрацията на осем емисии, от които четири емисии акции, две облигационни 
емисии и две емисии права. 
През отчетното тримесечие пет дружества увеличиха капитала си. 
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Таблица 5.а. Нови емитенти, отписани емисии и увеличения на капитала през текущата и предходната 
години (обобщена информация и сравнение) 

Брой емисии, допуснати до търговия на БФБ за периода 2019 2020 
Акции(без АДСИЦ) 4 5 
Облигации 8 9 
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 1 
АДСИЦ 1 1 
Държавни ценни книжа 2 1 
   
Брой увеличения на капитал, регистрирани на БФБ 22 13 

   
Брой емисии спрени от търговия на БФБ 2019 2020 
Акции (без АДСИЦ) 16 9 
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 0 
Облигации 5 6 
Държавни ценни книжа 4 3 

Емисиите права и регистрираните на сегмент Първично публично предлагане не са показани в обобщената таблица, защото тяхната 
регистрация е временна. Емисиите, преместени от един пазар на друг не са отразени в таблици 5б и 5в 

 

Таблица 5.б Сравнение на допуснатите до търговия емисии по пазари и сегменти: 
  емисии 
Нови емисии по сегмент 2019 2020 
Сегмент акции Premium, пазар BSE 0 0 
Сегмент акции Standard, пазар BSE 1 5 
Сегмент за борсово търгувани продукти, пазар BSE 0 1 
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, пазар BSE 1 0 
Сегмент за държавни ценни книжа, пазар BSE 2 1 
Сегмент за компенсаторни инструменти, пазар BSE 0 0 
Сегмент за облигации, пазар BSE 8 9 
Сегмент за права, пазар BSE 17 15 
Сегмент за първично публично предлагане, пазар BSE 0 0 
Сегмент акции, пазар BaSE 3 0 
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, пазар BaSE 0 1 
Общо 32 32 
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Таблица 5.в Сравнение на прекратените емисии по пазари и сегменти: 
  емисии 
Прекратени емисии по сегмент 2019 2020 
Сегмент акции Premium, пазар BSE 0 0 
Сегмент акции Standard, пазар BSE 1 0 
Сегмент за борсово търгувани продукти, пазар BSE 0 0 
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, пазар BSE 0 0 
Сегмент за държавни ценни книжа, пазар BSE 4 3 
Сегмент за компенсаторни инструменти, пазар BSE 0 0 
Сегмент за облигации, пазар BSE 5 6 
Сегмент за права, пазар BSE 16 15 
Сегмент за първично публично предлагане, пазар BSE 0 0 
Сегмент акции, пазар BaSE 15 9 
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, пазар BaSE 0 0 
Общо 41 33 

 

2.5. Пазарна капитализация на Борсата 

Пазарната капитализация на пазарите, организирани от Българска фондова борса АД нарасна с 
1.61% в сравнение с тази в края на 2019 година. Капитализацията на сегмент акции Premium 
отбеляза спад от 341.06 милиона лева или 25.99%. . Съответно се повиши капитализацията на 
сегмент за акции на Алтернативния пазар BaSE с 2.43% или близо 451 млн. лв. При 
капитализацията на сегментите за акции на АДСИЦ на Основния пазар имаше отрицателна 
промяна от 0.34% и нарастване на капитализацията на сегмента за акции на АДСИЦ на 
Алтернативен пазар с 26.79% или 111. 59 млн. лв. 
 
Таблица 6.1. Пазарна капитализация (BGN) 

 Капитализация (BGN) Промяна 
Сегмент/пазар 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. % абсол. ст-ст (BGN) 

Пазари на акции без АДСИЦ 26 701 997 825 27 043 058 506 1,28% 341 060 681 
Пазар на АДСИЦ 1 202 538 971 1 311 447 727 9,06% 108 908 756 
Обща пазарна капитализация 27 904 536 796 28 354 506 233 1,61% 449 969 437 

Таблица 6.2. Пазарна капитализация (BGN) 
  Капитализация (BGN) Промяна 

Пазарен сегмент пазар 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. % абсол. ст-ст (BGN) 

Сегмент акции Premium BSE 1 796 413 436 1 329 406 818 -25,00% -467 006 618 

Сегмент акции Standard BSE 6 314 927 201 6 671 968 123 5,65% 357 040 922 

Сегмент АДСИЦ BSE 786 013 126 783 336 673 -0,34% -2 676 453 

Сегмент акции  BaSE 18 590 657 188 19 041 683 565 2,43% 451 026 377 

Сегмент АДСИЦ BaSE 416 525 845 528 111 054 26,79% 111 585 209 

Общо  27 904 536 796 28 354 506 233 1,61% 449 969 437 
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Таблица 7. Пазарна капитализация / Брутен вътрешен продукт  

 

2.6. Индекси на БФБ-София 

Световната пандемия, свързана с COVID-19, оказа съществено влияние през цялата 2020 г. върху 
много сфери, в т.ч. финансовия сектор и в частност капиталовите пазари. Началото на 
пандемията в Европа беше през м. март, като то се характеризираше с изключително висока 
волатилност на международните фондови борси и повишена активност на инвеститорите с цел 
ребалансиране на портфейлите им. Влиянието на кризата върху представянето на компаниите и 
инвеститорските очаквания може да бъде измерено посредством измененията във водещите 
борсови индекси. 
В края на 2020 г. спрямо началото на годината бе отбелязано намаление в стойностите на SOFIX,  
BGBX40 и BGTR30 и само BGREIT повиши нивото си. Движението в стойностите на SOFIX и BGBX40 
бе сходно, а изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, 
съставляващи индекса. Низходящата тенденция в динамиката на индексите започна в края на 
първото и началото на второто тримесечие и направи преход към макар и непълно 
възстановяване през третото, и четвърто  тримесечие на 2020 г., с изключение на BGREIT, чиято 
стойност нарасна на фона на спада в другите индекси.  
През 2020 г. стойността на SOFIX спадна с 21,23 % до 447,53 пункта, а тази на BGBX40 отбеляза 
намаление от 9,34% до 101,38 пункта, а при BGTR30 спадът беше с 3,31% до 499,17. Стойността 
на BGREIT нарасна със 7,66% до 137,69 пункта. 
  

 

 31.12.2016 г. 31.12..2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

Пазарна капитализация (млн. лв.)  
9 682,52 

 
23 620,97 26 765,34 27 904,54  

 
28 354, 51 

БВП (млн. лв.) * 92 635 98 631 107 925 118 669 117 899 
Пазарна капитализация/ БВП 10,45% 23,95% 24.80% 23,51% 24,05% 
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Графика 6: Движение на индексите на Българска фондова борса през 2020 година 

SOFIX BGTR30 

  
 

BGBX40 
 

BGREIT 

  

2.7. Приватизация през Борсата 

През 2020 г. няма емисии, регистрирани на Приватизационен сегмент. 

2.8. Основни дейности и събития през 2020 г. 

2.8.1. Награждаване на инвестиционните посредници с най-добри резултати 
през 2019 година 

На 14.01.2020 г. Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи 
резултати през 2019 г. Броят на сделките на регулиран пазар за 2019 година е 44 167 и отбелязва спад от 
19% спрямо 2018 г. На 333 573 998 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2019 г. като това е с 39% по-малко в 
сравнение с предишната година. 
Въпреки отчетените спадове по определени показатели, налице е тенденция за нарастване на набрания 

300

350

400

450

500

550

600

2.
1.

20
20

30
.1

.2
02

0

27
.2

.2
02

0

26
.3

.2
02

0

23
.4

.2
02

0

21
.5

.2
02

0

18
.6

.2
02

0

16
.7

.2
02

0

13
.8

.2
02

0

10
.9

.2
02

0

8.
10

.2
02

0

5.
11

.2
02

0

3.
12

.2
02

0

31
.1

2.
20

20

400,00

420,00

440,00

460,00

480,00

500,00

520,00

540,00

2.
1.

20
20

30
.1

.2
02

0

27
.2

.2
02

0

26
.3

.2
02

0

23
.4

.2
02

0

21
.5

.2
02

0

18
.6

.2
02

0

16
.7

.2
02

0

13
.8

.2
02

0

10
.9

.2
02

0

8.
10

.2
02

0

5.
11

.2
02

0

3.
12

.2
02

0

31
.1

2.
20

20

82,00

87,00

92,00

97,00

102,00

107,00

112,00

2.
1.

20
20

30
.1

.2
02

0

27
.2

.2
02

0

26
.3

.2
02

0

23
.4

.2
02

0

21
.5

.2
02

0

18
.6

.2
02

0

16
.7

.2
02

0

13
.8

.2
02

0

10
.9

.2
02

0

8.
10

.2
02

0

5.
11

.2
02

0

3.
12

.2
02

0

31
.1

2.
20

20

120,00
122,00
124,00
126,00
128,00
130,00
132,00
134,00
136,00
138,00
140,00

2.
1.

20
20

30
.1

.2
02

0

27
.2

.2
02

0

26
.3

.2
02

0

23
.4

.2
02

0

21
.5

.2
02

0

18
.6

.2
02

0

16
.7

.2
02

0

13
.8

.2
02

0

10
.9

.2
02

0

8.
10

.2
02

0

5.
11

.2
02

0

3.
12

.2
02

0

31
.1

2.
20

20



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

27 
 

капитал чрез Борсата, като през 2019 г. компаниите са набрали финансиране в размер 329 798 641 лв., 
което е над два пъти повече спрямо предишната година. 
На церемонията, която се провежда за 19-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени 
следните награди: 
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2019 г.: 

- 1-во място: Карол АД 
- 2-ро място: Елана Трейдинг АД 
- 3-то място: БенчМарк Финанс АД 

За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 г.: 
- 1-во място: Aвал ИН АД 
- 2-ро място: Интеркапитал Маркетс АД 
- 3-то място: Евро - Финанс АД 

Доверие Обединен Холдинг АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на 
капиталовия пазар през изминалата година. 
 
Отличията за медии с най-голям и сериозен принос при популяризирането на капиталовия пазар през 
2019 г. бяха присъдени на Investor.bg и Infostock.bg. 

2.8.2. Стартира търговията с дялове от първия „къс” индексен фонд на БФБ  

На 15 януари 2020 г. започна търговията с дялове от Националния договорен фонд Expat Bulgaria Short 
SOFIX на Българска фондова борса. Фондът е създаден от управляващото дружество „Експат Асет 
Мениджмънт” ЕАД и следва обратното движение на индекса SOFIX, калкулиран от „БФБ”. Борсовият му 
код е BGXS. Фондът се търгува в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на „БФБ”. 
„Стартът на търговията с първия „къс“ индексен фонд е знаково събитие за българския капиталов пазар в 
началото на 2020 г., не само защото това е първия фонд с обратна инвестиционна стратегия, но и защото 
продуктовото разнообразие е предпоставка за засилване на инвестиционния интерес към пазарите на 
БФБ”, каза доц. д-р Маню Моравенов, Изп. директор на БФБ, при откриване на церемонията.  
Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно 
прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. 
Максималният размер на отклонението в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. 
Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв. 
Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД създаде и първия борсово търгуван фонд - 
Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF, чиито дялове се търгуват успешно вече четири години на Българска фондова 
борса. 
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2.8.3. Приемане на нови съветници на пазар BEAM 

На проведено заседание на Комитета по управление при Българска фондова борса АД  по Протокол № 
05/07.01.2020 г. е взето следното решение: 
Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 1 от Правилата за дейността на Съветниците на Пазар за 
растеж на МСП BEAM, Комитетът по управление към БФБ АД, на основание чл. 6, ал. 4 от същите, 
предоставя на Адвокатско дружество Гюров и Ризов статут на Съветник на пазар BEAM, считано от датата 
на влизане в сила на договора между Съветника и Борсата. 
На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BEAM при Българска фондова борса АД по 
Протокол № 06/18.03.2020 г. е взето следното решение: 
Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 1 от Правилата за дейността на  Съветниците на Пазар за 
растеж на МСП BEAM, Комитетът по управление към БФБ АД,  на основание чл. 6, ал. 4 от същите, 
предоставя на ИП Карол АД статут на Съветник на пазар BEAM, считано от датата на влизане в сила на 
договора между Съветника и Борсата. 
На проведено заседание на Комитета по управление на БФБ АД по Протокол № 8/14.12.2020 г. е взето 
следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 1 от Правила за дейността на 
Съветниците на пазар за растеж на МСП BEAM, Комитетът по управление към БФБ АД, на основание чл. 6, 
ал. 4 от същите, предоставя на ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД статут на Съветник на пазар 
BEAM, считано от датата на влизане в сила на договора между Съветника и Борсата. 

2.8.4. БФБ организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото 
тримесечие на 2019 г.   

Българска фондова борса" АД организира на 29 Януари 2020 в 13:30 ч. представяне на резултатите на 
дружеството за четвъртото тримесечие на 2019 година. Настоящи инвеститори и заинтересовани страни 
се запознаха с финансовото състояние на борсата за посочения период и имаха възможност да отправят 
своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията. 
Представянето беше под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Информацията бе 
поднесена от Маню Моравенов, изпълнителен директор и Снежана Йотинска, директор за връзки с 
инвеститорите. Запис на уебинара е на разположение в Youtube канала на БФБ. 

2.8.5. Промяна в индексите, изчислявани от БФБ 

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 10 от 09.03.2020 г., са взети 
следните решения: 
I.Преразглеждане на базата на SOFIX 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 17 от Приложение 
1 (Методология за изчисляване на SOFIX), Съветът на директорите изключва следните две емисии акции 
от базата на индекса SOFIX:  

 4EH Еврохолд България АД-София; и 
 SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 

и добавя следните две емисии акции в базата на индекса SOFIX: 
 5SR Стара планина Холд АД-София; и 
 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 

 



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

29 
 

II. Преразглеждане на базата на BGBX 40 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 15 от Приложение 
№ 2 (Методология за изчисляване на BGBX 40), Съветът на директорите изключва следните три емисии 
акции от базата на индекса BGBX 40: 

 6N3 Холдинг Нов Век АД-София; 
 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София; и 
 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София 

и добавя следните три емисии акции в базата на индекса BGBX 40: 
 5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив; 
 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София; и 
 6R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич 

III. Преразглеждане на базата на BG REIT 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 12 от Приложение 
№ 3 (Методология за изчисляване на BG REIT), Съветът на директорите не извършва промени в базата на 
индекса BG REIT. 
IV. Преразглеждане на базата на BG TR30 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 17 от Приложение 
№ 4 (Методология за изчисляване на BG TR30), Съветът на директорите изключва следните шест емисии 
акции от базата на индекса BG TR30: 

 4HS Холдинг Света София АД-София; 
 4IN Инвестор.БГ АД-София; 
 6N3 Холдинг Нов Век АД-София; 
 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София; 
 94G 235 Холдингс АД-София; и 
 EHN Синтетика АД-София 

и добавя следните шест емисии акции в базата на индекса BG TR30: 
 6R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич; 
 58E Химснаб България АД-София; 
 0SP Спиди АД-София; 
 5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив; 
 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София; и 
 5CQ Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София. 

Решенията за промяна в базите на индексите влизат в сила, считано от 23 март 2020 г. 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 51 от 08.09.2020 г., са взети 
следните решения: 
I. Преразглеждане на базата на SOFIX 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 17 от Приложение 
1 (Методология за изчисляване на SOFIX), Съветът на директорите на БФБ АД изключва следните три 
емисии акции от базата на индекса SOFIX:  

 4ID Индустриален Холдинг България АД-София  
 5MH М+С Хидравлик АД-Казанлък 
 6AB Албена АД-к.к. Албена, 

и добавя следните три емисии акции в базата на индекса SOFIX: 
 4EH Еврохолд България АД-София 
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 T57 Трейс груп холд АД-София 
 SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 

II. Преразглеждане на базата на BGBX 40 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 15 от Приложение 
№ 2 (Методология за изчисляване на BGBX 40), Съветът на директорите изключва следните четири емисии 
акции от базата на индекса BGBX 40: 

 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София; 
 4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив; 
 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна; и 
 6S7 Синергон Холдинг АД-София 

и добавя следните четири емисии акции в базата на индекса BGBX 40: 
 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София; 
 5CQ Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София; 
 11C Илевън Кепитъл АД-София; и 
 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 

III. Преразглеждане на базата на BG REIT 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 12 от Приложение 
№ 3 (Методология за изчисляване на BG REIT), Съветът на директорите не извършва промени в базата на 
индекса BG REIT. 
IV. Преразглеждане на базата на BG TR30 
На основание чл. 15, т. 4 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ във връзка с т. 17 от Приложение 
№ 4 (Методология за изчисляване на BG TR30), Съветът на директорите изключва следната емисия акции 
от базата на индекса BG TR30: 
• 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 
и добавя следната емисия акции в базата на индекса BG TR30: 
• 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна. 
Решенията за промяна в базите на индексите влязоха в сила, считано от 21 септември 2020 г. 

2.8.6. Информация относно представяне на финансови отчети на БФБ в рамките 
на удължените срокове 

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г., публикувано на интернет страницата на регулатора, 
относно представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и 
оповествяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това, на 
30.03.2020 г. БФБ уведоми КФН и обществеността за следното:  

 прогнозната дата за представяне на Одитирания годишен финансов отчет на „Българска фондова 
борса“ АД за 2019 г., на индивидуална и консолидирана основа е съответно - 30.04.2020 г. и 
20.05.2020 г. ; 

 прогнозната дата за представяне на междинен финансов отчет на дружеството за първо 
тримесечие на 2020 г., на индивидуална и консолидирана основа е съответно - 29.05.2020 г. и 
26.06.2020 г.  

Причините за промяна в срока за публикуване на финансовите отчети са свързани с обявеното от 
Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната и приетия в тази връзка Закон за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник, брой 28 
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от 24.03.2020 г.  

2.8.7. БФБ и Българската стартъп асоциация с инициатива за подкрепа на 
стартъпи 

На 16 април 2020 г., БФБ заедно с Българската стартъп асоциация (BESCO) стартираха инициатива в 
подкрепа на стартъпи, които предлагат продукти или услуги с потенциален принос в ограничаване на 
негативното въздействие на пандемията от COVID–19. Целта на инициативата #fightCOVID19 е да 
популяризира благородната мисия на тези компании, като насочи вниманието към специфичните им 
проекти. Стартъпите, част от инициативата към момента са: Micar Innovation, Naicoms и Tiger Technology 
като предстои постепенно да бъдат включвани и други.  
Можете да се запознаете с проектите им чрез уеб сайта: http://covid19.x3analytics.com    

2.8.8. Създаване на две нови асоциирани дружества съвместно с Централен 
депозитар 

На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД учредиха „Клиър Екс” АД 
(Clear EX) с капитал 100 х. лв. Предметът на дейност на „Клиър Екс” АД е извършване на услуги като 
клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на 
организиран пазар, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на дружеството е 100 х.лв., 
разпределен в 100 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) 
лев. Участията в капитала на дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
С протокол от Извънредното Общо събрание на акционерите Клиър Екс АД от 16.12.2020 г. е взето 
решение да се увеличи капитала на дружеството от 100 х. лв. на 500 х. лв. , чрез издаване на нови 400 
хиляди броя  обикновени поименни безналични акции, всяка една от тях с право на един глас , номинална 
стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. С решение  в протокол от 15.12.2020 г. на Съвета на 
директорите на  БФБ АД ,  гласува  да запише и придобие,  част от новите акции , които съответстват на 
дела преди увеличението на капитала 40 %, а именно 160,000 броя нови акции , при спазване на 
предвидените в действуващото законодателство изисквания и ограничения. 
 Срещу записаните акции Борсата, да направи вноски в общ размер, равен  на номиналната стойност на 
160 000 лева. 
• Парична вноска в размер 140 хил. лева; 
•   Непарична вноска /апорт/ на притежаваните от БФБ АД 40 броя  акции откапитала на Централен 
Депозитар АД на стойност 20 хил. лева в съответствие с заключението с тройна оценителска експертиза 
от 08.09.2020 г.; 
 Допълнително инвестицията е увеличена с преките разходи за юридически  консултации  свързани  с 
инвестицията в размер на 6 хил. лева.  Участията в капитала на дружеството се запазва от страна на ЦД 
АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД учредиха „БД Консулти” ООД. 
Предметът на дейност на „БД Консулти” ООД включва административно, финансово и деловодно 
обслужване, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на дружеството е 5 х.лв., 
разпределен в  5 000 дяла с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на дружеството от 
страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 50,02% и 49,98%. 
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2.8.9. Дебют на Илевън Кепитал на БФБ 

След успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в резултат на което „Илевън Кепитъл” АД 
набра над 2.1 милиона лева, на 22 април, дружеството дебютира на БФБ. Размерът на капитала на 
„Илевън Кепитъл” АД е 2 301 528 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална 
стойност 1 /един/ лев. Книжата на дружеството се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard 
под борсов код 11C. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник „Карол”. „Листването на 
„Илевън Кепитъл” е исторически момент поради факта, че това е първото дружество на БФБ, 
специализирано в рисковите инвестиции, както и заради това, че се случва във време на пандемия” – каза 
Маню Моравенов, Изп. директор на БФБ.  

2.8.10. Четири от компаниите-сини чипове на БФБ са избрани за участие в 
Програма за покритие с анализи на Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР) 

На 21 май 2020 г., четири от компаниите-сини чипове на Българска фондова борса бяха избрани за участие 
в Програма за покритие с анализи на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Компаниите са: Градус, Сирма Груп Холдинг, Софарма и Монбат - които по-късно бяха заменени от 
Алтерко. Те ще бъдат част от Програмата, която има за цел да увеличи публичния достъп до 
инвестиционни анализи на акции на компании в България, Хърватия, Северна Македония, Румъния, 
Сърбия и Словения. Общо 17 компании, листнати на фондовите борси от шестте страни, са избрани за 
Програмата на база на специфични критерии, разработени от консултанта на ЕБВР по проекта - WOOD & 
Company. 
„Ние вярваме в потенциала на публичните компании и се радваме, че четири от сините ни чипове ще 
бъдат част от тази важна инициатива на банката. Това е много добра възможност за по-голяма видимост, 
привличане на инвеститори и развитие на европейски бизнес хоризонти за динамичните и амбициозни 
български фирми“, сподели доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на 
официалния онлайн старт на Програмата. 
Програмата се реализира от WOOD & Company - инвестиционна банка, специализирана в развиващите се 
пазари. Tя е напълно съобразена с целите на Плана за действие на Съюза за капиталови пазари на 
Европейската комисия, който конкретно споменава подобряването на достъпа до финансиране, 
включително рисков капитал, по-специално за МСП като една от петте приоритетни области.  
Всички доклади ще бъдат безплатни и публично достъпни на новосъздадения уебсайт на Аналитичния 
Хъб.  

2.8.11. Българска фондова борса прекрати членството си в Националната 
комисия по корпоративно управление (НККУ) 

На 29 май 2020 г. БФБ прекрати членството си в НККУ. Независимо, че напуска НККУ, БФБ ще продължи 
да работи активно за насърчаване прилагането на добрите практики за корпоративно управление сред 
публичните компании, да следва Националния кодекс и да изчислява индекса за корпоративно 
управление CGIX (Corporate Governance IndeX). 
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2.8.12. Прекратяване на членство на ИП ФК Евър АД 

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 32/04.06.2020 г. е взето 
следното решение: На основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от Част II Правила за членство от Правилника за 
дейността на Борсата, Съветът на директорите на БФБ АД прекратява членството на ИП ФК Евър АД, 
считано от 05.06.2020 г. 

2.8.13. БФБ организира представяне на резултатите на дружеството за първото 
тримесечие на 2020 г. 

Българска фондова борса АД организира на 5 юни 2020 в 13:30 ч. представяне на резултатите на 
дружеството за първото тримесечие на 2020 година. Настоящи инвеститори и заинтересовани страни се 
запознаха с финансовото състояние на борсата за посочения период и имаха възможност да отправят 
своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.  
Представянето беше под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Информацията бе 
поднесена от Маню Моравенов, изпълнителен директор и Снежана Йотинска, директор за връзки с 
инвеститорите. Запис на уебинара е на разположение в Youtube канала на БФБ. 

2.8.14. Листване на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД на Българска фондова 
борса 

На 8 юни 2020 г. започна Търговията с акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) на Българска 
фондова борса. На първия транш за продажба бяха предложени 7 % от ценните книжа на дружеството на 
минимална цена от 7.60 лв. за акция. Размерът на емисията на ТБС Груп е 12 500 000 лв., разпределен в 
съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на ТБС Груп се търгуват на 
Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS. Маркет-мейкър на емисията е 
инвестиционният посредник Елана Трейдинг. 
„Листването на ТБС Груп е знаково за българския капиталов пазар, тъй като това е втората водеща 
високотехнологична компания, която става публична през последните пет години. IT секторът отбелязва 
растеж, перспективен е и има сериозен капацитет да се превърне в двигател на възстановяването на 
икономиката на страната ни след пандемията“, сподели доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен 
директор на БФБ. 
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2.8.15. Българска фондова борса с лиценз за администратор на бенчмаркове 

На 16 юни 2020 г. БФБ получи лиценз и е регистрирана от Комисията за финансов надзор (КФН) като 
администратор на бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за 
измерване на резултатите на инвестиционни фондове по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011. Така 
БФБ стана част от семейството на европейските администратори на бенчмаркове, сред които са и 
фондовите борси в Австрия, Германия, Гърция, Ирландия, Словения, Унгария и Хърватия, както и групите 
на NASDAQ и Euronext. 
Целта на лицензирането и регистрацията на администраторите на бенчмаркове в ЕС е унифицирането на 
изискванията към тях относно гарантиране точността, стабилността и достоверността в процеса на 
определяне на индексите, както и елиминирането на възможности за грешки, манипулации и конфликт 
на интереси. Това предпоставя правилното функциониране и подобряването на условията на вътрешния 
капиталов пазар, защитава потребителите и инвеститорите, и е от висока важност за трансграничните 
сделки в Съюза. 
 „Лицензирането за администратор на бенчмаркове е важен изпит, който БФБ издържа успешно. Това 
постижение ни дава самочувствие и затвърждава авторитета ни в страната и Европа. Най-важното, това е 
гаранция за всички играчи на капиталовия пазар, че Борсата е надежден, прозрачен и доверен техен 
партньор“, отбеляза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 

2.8.16. Проведе се шестото издание на инициативата „Ден за акции” 

На 25 юни се проведе шестото издание на инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска 
фондова борса и Централен депозитар. 18 инвестиционни посредници и банки партнираха на 
инициативата тази година. В този ден физическите лица търгуват с акции без такси и комисионни към 
борсата, Централен депозитар и партньорите, участващи в „Деня за акции“. „Денят за акции“ има за цел 
да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри 
инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.  
В „деня на акции” бяха прехвърлени книжа за 827 325 лв. и към 16 ч.  и бяха сключени над 670 броя 
сделки, което е три пъти повече от средното на ден за последния месец. „Денят за акции“ предизвика 
голям интерес и резултатите от него са много добри на фона на цялостната ситуация. Убедени сме, че 
такива инициативи катализират активността на индивидуалните инвеститори и като цяло подобряват 
инвестиционната култура в страната ни. Ще продължим да работим активно в тази посока“, каза  доц. д-
р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 

2.8.17. Публикуван бе инвестиционния анализ на Градус АД  

На 30 юни 2020 г. бе публикуван инвестиционния анализ на Градус АД. Той е първият анализ на българска 
компания изготвен от консултантската компания WOOD & Company по Програмата за покритие с анализи 
на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), чийто партньор е Българска фондова борса. 
Докладът е 28 страници, дава пълна картина на бизнеса и потенциала на компанията и цели да 
информира глобалната инвестиционна общност за възможностите за успешни вложения в Градус. 
Анализът е на английски език и може да бъде безплатно изтеглен от специално създадения за Програмата 
Аналитичен Хъб на следния линк: https://listed-sme.com/en-GB/report  
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2.8.18. За трета поредна година БФБ проведе Общото събрание на акционерите с 
възможност за участие по електронен път 

На 30.07.2020 година Българска фондова борса проведе редовното си Годишно общо събрание. Борсата 
вече трета година провежда най-важния си форум и по електронен път – чрез платформата на Централен 
депозитар ЕПОС.  
На проведеното Общо събрание бе взето решение Борсата да изкупи обратно до 300 000 собствени акции. 
Решението предвижда Българска независима енергийна борса, еднолично контролирано дъщерно 
дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка. Срокът за обратното 
изкупуване е до 3 години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3%  (197 000 броя) акции 
с право на глас от капитала на БФБ при спазване на законовите ограничения по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК за 
максимален годишен обем от акциите на дружеството. Изкупуването трябва да стане на цени между 4.50 
и 6 лв. за акция.  
Общото събрание възложи на Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на 
обратното изкупуване. В случай че в този срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на 
директорите по своя преценка ще може да го удължи. Съветът на директорите ще избере лицензиран 
инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване. 
Акционерите на БФБ приеха доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; 
освободиха от отговорност членовете на СД за дейността по управление на дружеството през изминалата 
година; приеха отчета на Директора за връзки с инвеститорите; одобриха доклада на регистрирания 
одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и заверения финансов отчет за 
изминалата година; приеха одитирания годишен консолидиран финансов отчет, годишния консолидиран 
доклад на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания 
отчет на групата за 2019 г. 
Общото събрание реши също половината от нетната печалба за 2019 г. след облагане с данъци, в размер 
на 201 709.66 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на акция. Останалите 
50%, в размер на 201 709.66 лв., се разпределят като допълнителни резерви. Акционерите приеха 
годишния отчет на Одитния комитет за 2019 г. и избраха регистрирания одитор АФА ООД да извърши одит 
и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 
Общото събрание отложи избора на членове на Съвета на директорите до провеждане на конкурсна 
процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока установен в Закона за 
публичните предприятия. Във връзка с прилагането на този закон беше отложено и приемането на 
политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

2.8.19. БФБ организира представяне на резултатите за първото полугодие на 2020 г.  

Българска фондова борса АД организира на 17 август 2020 в 14:00 ч. представяне на резултатите на 
дружеството за първото полугодие на 2020 година. Настоящи инвеститори и заинтересовани страни се 
запознаха с финансовото състояние на борсата за посочения период и имаха възможност да отправят 
своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията. 
Представянето беше под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Информацията бе 
поднесена от Маню Моравенов, изпълнителен директор и Снежана Йотинска, директор за връзки с 
инвеститорите. Запис на уебинара е на разположение в Youtube канала на БФБ. 
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2.8.20. Изплащане на дивидент от Българска фондова борса АД 

Българска фондова борса АД започна на 10.09.2020 г. изплащането на дивидент за 2019 г. както следва: 
 За акционерите с открити клиентски сметки при инвестиционни посредници: чрез съответния 

инвестиционен посредник; 
 За акционерите без сметки при инвестиционни посредници: чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в 

страната. 
Акционерите без сметки при инвестиционни посредници могат да получат дивидента в клоновете на 
Банка ДСК ЕАД до 10 декември 2020 година. 

2.8.21. Участие на Българска фондова борса в конференция Government2Business 

На 6 октомври 2020 г. се проведе Онлайн събитие „Government2Business: Държавата в подкрепа на 
бизнеса“, организирано от Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия и посветено на финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса, 
поставен в условията на пандемията COVID-19. 
Изпълнителният директор на БФБ, Маню Моравенов взе участие в събитието и представи пазара за 
растеж BEAM и възможностите за финансиране на малкия и средния бизнес чрез капиталовия пазар. 

2.8.22. Българска фондова борса и Фонда на фондовете подписаха Меморандум 
за насърчаване на инвестициите в проспериращи български компании 

На 14 октомври 2020 г. Българска фондова борса (БФБ) и Фонд на фондовете (ФнФ) подписаха 
Меморандум за насърчаване на инвестициите в проспериращи български компании. Меморандумът 
обхваща инициативи за популяризиране, обучение и стимулиране на динамичните и амбициозни 
български компании да набират капитал за инвестиране в техния растеж. Подписването на документа 
стана по време на първата Кръгла маса-дискусия с фондове за рисково и дялово инвестиране, проведена 
като част от общите инициативи подети от БФБ и ФнФ. Форумът беше открит от Маринела Петрова, 
заместник-министър на финансите и представител на принципала на двете институции. 
В рамките на Кръглата маса-дискусия от ФнФ запознаха участниците с новостите във финансовите 
инструменти от интерес за инвеститорите. БФБ представи възможностите, които пазарът за растеж BEAM 
предлага за фондовете за рисково и дялово инвестиране. Представителите на институциите и участниците 
във Форума обсъдиха различни модели на финансиране за растеж; възможности за финансиране от 
публични и частни капиталови пазари; стратегическо мислене зад избора на възможности за 
финансиране; използване на дигитални финансови иновации за свързване на компаниите с наличния 
капитал, както и се запознаха с водещия практически опит на технологичната компания Биодит, която 
предстои да се листне на пазара BEAM на БФБ. 
Фондовете, които взеха участие в Кръглата маса-дискусия бяха BlackPeak Capital, Capital Investments Fund, 
CEO Angels Club, Endeavor Bulgaria, Impetus Capital, Innovation Accelerator Bulgaria, Innovation Starter 
Accelerator, Neo Ventures, Vitosha Venture Partners и др. 
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2.8.23. Стартира програма за стимулиране на растежа и развитието на стартъпи и 
малки и средни предприятия (МСП) 

На 3 ноември 2020 г. беше даден официален старт на програма за стимулиране и насърчаване растежа 
на стартъпи, малки и средни компании - beamUp lab. Програмата е по инициатива на Българската фондова 
борса (БФБ). Реализира се под егидата на Министерството на финансите (МФ), в партньорство с Фондa на 
фондовете (ФнФ), Българската банка за развитие (ББР), Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската 
стартъп асоциация (BESCO). 
Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес 
модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно 
възможностите за финансиране. 
Основен фокус на beamUp lab е поредица от четири стратегически срещи, на които компаниите ще се 
запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в 
бизнес идеите си. По време на срещите компаниите ще обменят опит и най-добри бизнес практики. 
Ментори ще са висококвалифицирани експерти от партниращите организации и институции, с които ще 
може да се общува професионално в неформална среда.  
Програмата е с продължителност от една година, като през нея ще преминат 20 компании. Те са подбрани 
по специална методология, създадена от Българската фондова борса. 
Програмата beamUp lab беше представена от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ, 
Христина Пендичева – държавен експерт в МФ, Александър Георгиев – изпълнителен директор на ФнФ, 
Радослава Масларска – председател на БАЛИП и Недялко Дервенков – изпълнителен директор на BESCO. 
Повече информация за beamUp lab и компаниите, включени в нея, може да бъде намерена на: 
www.beamuplab.space  

2.8.24. Инвестиционният анализ на Сирма Груп Холдинг АД е публикуван 

На 10 ноември 2020 г. бе публикуван инвестиционният анализ на Сирма Груп Холдинг. Той също е 
изготвен от консултантската компания WOOD & Company по Програмата за покритие с анализи на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), чийто партньор е Българска фондова борса. 
Докладът включва оценка на Групата, финансови показатели, анализ на пазарите, финансови прогнози и 
описание на рисковете. След него, Програмата на ЕБВР ще продължи през следващите две години с 
регулярни публикации всяко тримесечие, както и със задълбочени анализи всяко полугодие. 
Инвестиционният анализ е на английски език и може да бъде безплатно изтеглен от специално 
създадения за Програмата Аналитичен хъб на следния линк: https://listed-sme.com/bg-BG/issuer/SKK 
 

2.8.25. БФБ стана партньор на Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси 

На 18 ноември 2020 г. Българска фондова борса бе приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови 
борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE). Това е програма за партньорство на 
ООН, организирана от UNCTAD, Глобалния договор на ООН, UNEP FI и PRI. Визията на UN SSE е да осигури 
глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, компании 
(емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят своето ESG 
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(екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви инвестиции, 
включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие. 
UN SSE се стреми да реализира своята визия чрез интегрирана програма за анализ на политиките, основан 
на факти, чрез управлението на мрежа и форум за постигане на консенсус на много заинтересовани 
страни и предоставянето на техническа помощ, и консултации. (Повече информация – вж. т. 10 от 
настоящия доклад). 

2.8.26. Алтерко влезе в Програмата за покритие с анализи на Европейската банка 
за възстановяване и развитие 

На 19 ноември 2020 г. технологичната компания Алтерко влезе в обхвата на Програмата за покритие с 
анализи на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Програмата, по която партньор е 
Българска фондова борса, стартира през май и има за цел да увеличи публичния достъп до 
инвестиционни анализи на акции на 20 компании в България, Хърватия, Северна Македония, Румъния, 
Сърбия, Словения, Литва, Латвия и Естония. Консултантът на ЕБВР по проекта – инвестиционната банка 
Wood & Company вече публикува първите доклади за Градус, Софарма и Сирма Груп Холдинг.  
Всички доклади за Алтерко ще бъдат на английски език, безплатни и публично достъпни на уебсайта на 
специално създадения за проекта Аналитичен хъб. Общият брой на изготвените анализи за компанията 
ще бъде най-малко пет за двугодишния период на инициативата. 

2.8.27. Първа стратегическа среща на beamUp lab 

Възможностите за рисково и дялово финансиране бяха основна тема на първата стратегическа среща по 
програмата beamUp lab, която се проведе на 26 ноември 2020 г., онлайн. 
Други акценти в срещата бяха: споделеният опит при търсене на капитал от страна на стартираща 
компания в лицето на фирма Naicoms и бранда й MedCare; подходът, чрез който фондовете за рисков 
капитал избират в коя компания да инвестират - илюстриран от Impetus Capital; ползата от експертизата 
на глобалния консултант като страна в процеса или от гледна точка на компанията, която търси 
финансиране, или от позицията на фонда, който инвестира в компания – представена от 
PricewaterhouseCoopers.  
В последната сесия, компаниите Евротръст Технолоджис, Колев и Колев, Мелиса Клаймът и Смарт 
Органик направиха своето специално представяне или т.нар. investor pitch пред инвеститори и получиха 
обратна връзка и препоръки от тях в лицето на един от фонд мениджърите на Фондa на фондовете – 
Morningside Hill, и Impetus Capital. 

2.8.28. Девето издание на Investor Finance Forum 

На 3 декември 2020 г. се проведе Девето издание на най-голямото събитие на финансовата и 
инвестиционната общност в България и региона  - Investor Finance Forum (IFF).  
IFF е годишната среща на инвестиционната общност в България с представителите на капиталовите 
пазари, бизнеса и публичните компании. Форумът се проведе в нов, хибриден формат от онлайн дискусии 
и телевизионно студио.  
Основните акценти на форума бяха - Как ще се възстанови икономиката след корона кризата? Каква е 
връзката между пазарите и реалната икономика? Кои са най-перспективните сектори според 
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инвеститорите? Изп. Директор на БФБ, М. Моравенов участва в панела за финансирането на малкия и 
среден бизнес. 

2.8.29. Съветът на директорите на БФБ с нов петгодишен мандат 

Съветът на директорите на БФБ получи нов петгодишен мандат. Това реши на извънредното си заседание 
Общото събрание на акционерите на Борсата, което се проведе на 10 декември 2020 г. 
Най-високият форум на институцията одобри за хоризонт от пет години членовете на Съвета: Асен Ягодин, 
Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска, която влиза на 
мястото на Любомир Бояджиев. Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на 
лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на Елана Трейдинг. 
Общото събрание прие също нова Политика за възнагражденията на членовете на СД, определи 
гаранцията за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение и упълномощи 
Министъра на финансите да сключи договора за уреждане на отношенията между тях и дружеството. 
Акционерите на БФБ одобриха и предложените от Съвета на директорите Правила за избор на 
регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството. 
За да гарантира здравето и безопасността на участниците в Общото събрание, предвид въведените 
противоепидемични мерки, БФБ проведе най-важния си форум и по електронен път – чрез платформата 
на Централен депозитар ЕПОС.  

2.8.30. БФБ допусна Биодит с цел IPO на пазара за растеж BEAM 

На 15 декември 2020 г. БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от технологичната 
компания Биодит с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 милион обикновени 
безналични акции. Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев. 
Датата на провеждане на IPO аукциона е 21 януари 2021 г.   

2.8.31. Прекратяване на членство в БФБ 

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 63/28.10.2020 г. е взето 
следното решение: На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Част II Правила за членство от Правилника за 
дейността на Борсата, Съветът на директорите на БФБ АД прекратява членството на ИП Одесос 33 ЕАД, 
считано от 29.10.2020 г. 
 

2.9. Корпоративно управление 

Във връзка със законовите задължения на Българска фондова борса в качеството й на 
публично дружество, през 2020 година борсата оповести пред публичността и изпрати в 
Комисията за финансов надзор следната информация: 

 
• 28.01.2020 г - Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.; 
• 29.02.2020 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.; 
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• 30.03.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 03.04.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 15.04.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 30.04.2020 г. - Годишен отчет за 2019 г.; 
• 26.05.2020 г. - Годишен консолидиран отчет за 2019 г.; 
• 29.05.2020 г. - Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2020 г.; 
• 26.06.2020 г. - Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.; 
• 29.06.2020 г. - Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите; 
• 29.06.2020 г. - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и 
материали за общо събрание на акционерите; 
• 17.07.2020 г. - Публикация на актуализирана покана за свикване на общо събрание на 
акционерите 
• 17.07.2020 г. - Представяне на актуализирана покана за свикване на общо събрание на 
акционерите и материали за общо събрание на акционерите 
• 28.07.2020 г - Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2020 г.; 
• 30.07.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 04.08.2020 г. – Протокол от Общото събрание на акционерите; 
• 28.08.2020 г. - Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2020 г.; 
• 08.09.2020 г. - Уведомление за изплащането на паричен дивидент. 
• 29.10.2020 г.  - Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020 г.; 
• 05.11.2020 г. - Публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на 
акционерите; 
• 05.11.2020 г. - Представяне на покана за свикване на Извънредно общо събрание на 
акционерите и материали за общо събрание на акционерите; 
• 27.11.2020 г.  - Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2020 г.; 
• 14.12.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 14.12.2020 г. – Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите; 
• 16.12.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета; 
• 31.12.2020 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 
на ЕП и на Съвета. 
 

Финансовите отчети на дружеството и новините бяха оповестени едновременно на 
български и английски език. 



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

41 
 

2.10. Информационни технологии 

2.10.1. Информационни продукти 

През първо тримесечие бе обновена основната интернет страница на БФБ АД във връзка със 
стартирането на новия пазар beam. В реална среда бе даден достъп до променените секции.  
Стартира в реална среда новият сайт beam.bse-sofia.bg, на който ще бъдат представяни 
компании, търсещи финансиране и подкрепа за своите планове за развитие.  
Към модула за докладване на извънборсови сделки стартира приложно-програмен интерфейс, 
чрез който абонатите ще могат да въвеждат автоматизирано информацията от докладите за 
търговия чрез директно свързване с използвания от тях приложен софтуер. 
Отчетите за сделки, изпълнени поръчки и всички останали справки, предоставяни на 
инвестиционните посредници бяха прехвърлени на нова платформа, като беше дадена също 
така възможност за тяхното автоматично сваляне. 
Представители на дирекция „Информационни технологии” участваха в среща между Българската 
и Московската Фондови Борси. 
 
Към края на второто тримесечие на 2020 г. бе извършено обновяване на търговската платформа 
XETRA T7, като всички участници декларираха готовност за преминаване на версия 8.1. 
Стартира в реална среда новият сайт covid19.x3analytics.com/, на който Българска фондова борса 
заедно с Българската стартъп асоциация (BESCO) стартира инициатива за популяризиране и 
подкрепа на стартъпи, търсещи решения в битката с пандемията и нуждаещи се от финансиране 
за тяхната дейност.  
На заглавната страница на сайта на БФБ с избор „Десктоп Настройки” бе дадена възможност за 
подредба на най-предпочитаните рубрики. От там също може да се направи избор как да 
изглежда сайта като визия и цветове. 
 
През третото тримесечие на 2020 г.  бе изграден сигурен отдалечен достъп посредством 2FA до 
локалните ресурси. Подменени бяха операционните системи към последна препоръчителна 
версия на защитна стена и intrusion detection system (IDS). 
В началото на месец септември 2020 г. в БФБ беше извършен надзорен одит на Системата за 
управление съгласно ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 
 
В рамките на четвърто тримесечие на 3 ноември 2020 г., беше даден старт на официалната 
интернет страница на програма за стимулиране и насърчаване растежа на стартъпи, малки и 
средни компании - beamUp lab. 
Подменени бяха OS към последна препоръчителна версия на дисковите масиви. 
Подменено беше опорно оборудване на интернет доставчици и повишена интернет 
свързаността. 
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2.11. Привличане на нови емисии, корпоративно управление 

И през 2020 г., както и през последните години, за Българска Фондова Борса АД корпоративното 
управление на настоящите публични компании и привличането на нови емитенти бяха основен 
приоритет, съответно върху тях бяха съсредоточени най-много усилия. 
Най-общо, предприетите през 2020 г. мерки от страна на борсата са както следва: 

2.11.1. Международна дейност 

• В периода 14-16 януари 2020 високопоставени представители на Московската фондова борса бяха 
на посещение в БФБ. По време на посещението бяха обсъдени теми от двустранен интерес. В резултат на 
визитата и проведените конструктивни разговори в началото на март беше подписан двустранен 
Меморандум за сътрудничество в областите: обмен на информация; обмен на професионален опит и 
експерти; проучване на нови инвестиционни и бизнес възможности и аналитична дейност; 
• През първото тримесечие на 2020 г.  БФБ се включи активно в процесите по избирането и 
включването на листнати компании в Програмата за покритие с анализи на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). В резултат консултантът на ЕБВР - WООD & Company сключи 
меморандуми с четири блучип компании на БФБ за участие в Програмата. Очаква се WOOD да стартира 
проактивната аналитична работа по нея през второто тримесечие на 2020 г.; 
• Представител на БФБ участва в работен семинар в началото на м. март във връзка с инициативата 
на Генерална дирекция за финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG 
FISMA) към Европейската комисия за създаване на нова фамилия европейски борсови индекси под 
наименованието Capital market Union (CMU) Equity Market Index Family. На семинара бяха обсъдени 
възможностите, предизвикателствата и потенциалния интерес към структурирането на подобни индекси. 
• На 26.05.2020 г. Маню Моравенов, изпълнителен директор  на БФБ и Петър Кемалов, директор на 
дирекция „Корпоративно развитие“ взеха участие в ежегодното общо събрание на Федерацията на 
Европейските Фондови Борси (FESE), провело се в онлайн режим. На събранието бяха представени 
основните насоки в дейността на FESE, както и основните предизвикателства пред капиталовите пазари, 
през настоящата година. 
• През месец юли 2020 г. БФБ участва в маркетингова брошура на Deutsche Börse, посветена на Т7 
платформата; 
• Във връзка с партньорската Програма за покритие с анализи на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР), през месец юли 2020 г. бяха популяризирани първите доклади за 
компаниите „Градус“ и „Софарма“; 
• Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, взе участие в телеконференция на GLOBSEC 
Capital Market Initiative, проведена през месец юли 2020 г. 
 На 18 ноември 2020 г. Българска фондова борса бе приета в Инициативата на ООН за устойчиви 
фондови борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE). Това е програма за 
партньорство на ООН, организирана от UNCTAD, Глобалния договор на ООН, UNEP FI и PRI. Визията на UN 
SSE е да осигури глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, 
компании (емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят 
своето ESG (екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви 
инвестиции, включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие. 
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UN SSE се стреми да реализира своята визия чрез интегрирана програма за анализ на политиките, основан 
на факти, чрез управлението на мрежа и форум за постигане на консенсус на много заинтересовани 
страни и предоставянето на техническа помощ, и консултации. 
БФБ се присъединява към над 90 фондови борси от целия свят и като партньор в UN SSE, се ангажира да 
изпълни следните цели: 

 Да позиционира темите за устойчиво финансиране и енергетика на най-високо ниво сред 
вземащите решения в бизнеса и в държавата; 

 Да стане най-важния и обединяващ фактор по темите за устойчиво финансиране и енергетика в 
България; 

 Да трансферира най-добрите световни и европейски практики и знание в областта на устойчивите 
финанси и енергетика към всички участници на българските капиталов и енергиен пазар. 
 

Чрез участието си в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, БФБ споделя и следва мисията за 
насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по 
отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България. 
В работата си за реализиране на целите за устойчиво развитие БФБ получава консултантска подкрепа от 
партньора в България на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) към ЕИБ 
- управление „Проектна информация и финансиране“ към Фонда на фондовете. 
 
 На 07.12.2020 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО), Македонският 
електропреносен системен оператор (МЕПСО), „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и 
Националният оператор на пазара на електроенергия енергия (МЕМО) на Македония подписаха 
Меморандум за разбирателство, с който страните официално заявяват намерението си да положат всички 
необходими усилия за осъществяване на пазарното обединение „Ден напред“ между България и Северна 
Македония. Проектът следва да се изпълнява съгласно европейския целеви модел в сътрудничество със 
структурите на Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и съгласно одобрената от страните 
обща пътна карта. 
 

2.12. Членове на Българска фондова борса 

В края на 2019 година членовете на Борсата бяха 48, а в края на отчетната 2020 година, те бяха 
46. За периода бе прекратено членството на два инвестиционни посредника. 
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Таблица 9. Членове на БФБ-София към 31.12.2020 г. 

WOOD & Company Financial Services, a.s. ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД 
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД ИП "Фаворит" АД 
ИП "Авал ИН" АД ИП "Фактори" АД 
ИП "АВС Финанс" АД ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД 
ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД ИП "Ъп Тренд" ООД 
ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД ИП "ЮГ Маркет" АД 
ИП "БенчМарк Финанс" АД ТБ "Алианц Банк България" АД 
ИП "Булброкърс" ЕАД ТБ "Банка ДСК" ЕАД 
ИП "Варчев Финанс" ЕООД ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД 
ИП"МК Брокерс" АД (предх.име Д.И.С.Л. 
Секюритийс")  ТБ "Българска Банка за развитие" АД 
ИП "Де Ново" ЕАД ТБ "Инвестбанк" АД 
ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД 
ИП "Дилингова Финансова Компания" АД ТБ "Обединена Българска Банка" АД 
ИП "Евро - Финанс" АД ТБ "Общинска Банка" АД 
ИП "Елана Трейдинг" АД ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД 
ИП "Загора Финакорп" АД ТБ "Райфайзенбанк - България" ЕАД 
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД ТБ "Тексим банк" АД 
ИП "Капман" АД ТБ "Ти Би Ай Банк" ЕАД 
ИП "Карол" АД ТБ "Токуда Банк" АД 
ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД ТБ "Търговска Банка Д" АД 
ИП "Кепитъл Маркетс" АД ТБ "УниКредит Булбанк" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД 
ИП "Реал Финанс" АД ТБ "Юробанк България" АД 

 

2.13. Основни характеристики на дейността на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД през 
2020г. 

Дейността на "Сервиз финансови пазари" ЕООД (СФП) през 2020 г. бе насочена основно към 
модернизиране на визията на съществуващите платформи и повишаване ефективността от 
извършваната дейност. Дружеството разработи и внедри основна страница www.fms.capital. 
Актуализирани са визиите на съществуващите страници x3news и extri.bg. Продължава работата 
по разработване на платформа за анализи x3analytics, като се очаква същата да стартира работа 
през 2021г.  
Приключи и работата по подобряване на функционалността на системите, свързана с обработка 
на лични данни. В системата за предоставяне на информация по електронен път extra.bg е 
добавена нова функционалност, свързана със стартирането на пазар beam, като емитентите 
регистрирани за търговия на пазар beam, могат да оповестяват информация до Борсата и  до 
обществеността. Като част от мерките за стимулиране на пазар beam, дружествата емитенти са 
освободени от такса по отношение на оповестяването на информация пред обществеността.  
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2.14. Основни характеристики на дейността на дъщерното дружество „Българска 
независима енергийна борса“ ЕАД 

2.14.1. Развитие на процесите на пазарна интеграция и ролята на БНЕБ ЕАД 

Във връзка с желанието и задължението на БНЕБ ЕАД за по-активно участие в интеграционните 
процеси в региона на Югоизточна Европа и изпълнявайки разпоредбите на чл. 20 от Регламент 
1222/2015 на ЕК (Capacity Allocation and Congestion management GL), дружеството предприе 
официални инициативи и вече стартира стратегически проекти за пазарно обединение, един от 
които приключи през 2019 г.: 

 

Проект за пазарно обединение на пазарен сегмент „В рамките на деня“ чрез 
присъединяване към XBID на Българо-румънска граница  
От 2018 г., съгласно Регламент 1222/2015 на ЕК, БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД вече са страни по 
подписаното между всички пазарни и преносни оператори споразумение за опериране 
на интегрирания пазар „В рамките на деня“ в Европа (IDOA - Intraday Operational 
Agreement), като заедно с разпоредбите на CACM GL, това споразумение определя и 
задълженията и целите на всички НОПЕ (Номинирани оператори на пазарите на 
електроенергия) и преносни оператори, свързани с оперирането на единното пазарно 
обединение на пазарите „В рамките на деня“. В тази връзка, както и поради осъзнатата 
необходимост от пазарно обединение, което ще допринесе за повишаване на 
конкуренцията и постигане на по-справедливи цени на електрическата енергия, БНЕБ ЕАД 
предприе официално инициатива за присъединяване към проекта XBID за пазарно 
обединение на пазарите „В рамките на деня“ чрез включване в т.нар. LIP 15 (Local 
implementation project), в който вече членуваха пазарните и преносните оператори на 
Румъния, Унгария, Чехия, Словения, Хърватска, Австрия и Германия и който проект е част 
от т.нар. втора вълна за присъединяване към XBID. „LIP 15“, по същество, е проект за 
пазарно обединение на пазарите „В рамките на деня“ на Република България с тези на 
останалите Европейски страни чрез единствено възможната към онзи момент граница – 
тази между България и Румъния. Втората вълна на присъединяване към XBID беше 
планирана да се осъществи 12 месеца след старта на проекта XBID, т.е. на 12.06.2019 г., но 
поради технически и правни пречки през март 2019 г. беше обявена новата дата – 18 
ноември 2019 г.  
В резултат от включването в проекта, БНЕБ ЕАД предприе активно участие във всички 
работни групи на ниво регионален проект LIP 15 (Testing WG, Project Team WG, LIP 15 
Steering Committee) и на ниво XBID (QARM group, XTG WG, ID SC, Transit shipping TF). 
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Тази инициатива на БНЕБ ЕАД за присъединяване към “LIP 15” се реализира успешно 
благодарение на сътрудничеството между пазарния оператор и ЕСО ЕАД, като 
официалното приемане на България (чрез границата BG-RO) беше получено на 05.09.2018 
г. от Управляващия комитет на регионалния проект (JSC of LIP 15). 
Във връзка с необходимата подготовка по стартирането на пазарното обединение, като 
част от XBID, както и във връзка с ролята на БНЕБ ЕАД на “shipper” през м. януари 2019 г. 
завършиха преговорите и беше подписано споразумение с Nord Pool за техническо 
обезпечаване на всички дейности по проекта – тестване, свързаност с XBID (MPLS 
connection), “shipping module” и т.н. 
В резултат, проектът за присъединяване на Българо-румънска граница чрез LIP 15 
стартира успешно на 19 ноември 2019 г.  

 
Проект за пазарно обединение на пазари „Ден напред” на Българо-румънска граница, 
позволяващ интеграция и на този пазарен сегмент 
Решението за предприемането на действия по стартирането на проекта беше взето на 
11.10.2019 г. на среща с представителите на Румънските преносен и пазарен оператори, 
както и с участието на представителите на регулаторните органи на двете страни. 
Решението включваше успешното приключване на проекта да се осъществи не по-късно 
от три месеца след успешното завършване на т.нар. Interim1 Project , което се очакваше 
до средата на месец септември 2020 г.  
След изготвяне на всички документи, регламентиращи управлението на проекта  и 
двустранни процедури и графици за внедряване, в началото на 2020 г., той стана част от 
Европейската програма за интеграция и неговото развитие се подкрепя и следи и на 
общностно ниво.  
Планираният старт на проекта е м. септември 2021 г. 

 
Проект за пазарно обединение на пазари „Ден напред” на Българо-гръцка граница чрез 
присъединяване към проекта IBWT2 
В края на 2018 г. БНЕБ ЕАД предприе официална инициатива за присъединяване към 
проекта IBWT  (Italian borders working table), което позволи стартиране на проект за 
пазарно обединение с пазарната зона на Република Гърция през м. октомври 2019 г. 

 
1 Проект за пазарно обединение на регионалното обединение 4ММС (включващо пазарните зони на Румъния, Унгария, Чехия и Словакия) с 
единния Европейски пазар „Ден напред“. 
2 IBWT е проект за пазарно обединение на всички пазари „ден напред “с обща граница с Италия, както и такива, които граничат с пазарни 
зони съседни на италианската. Това е проект, подпомагащ разширението на MRC инициативата, като прави възможно координираното 
осъществяване на проекти за пазарна интеграция, основани на натрупания вече опит  - пазарни обединения на Италия с Франция, Словения, 
Австрия, както и на Словения с Хърватска. 
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Официалното присъединяването към IBWT стана факт през първото тримесечие на 2020 
г., като същевременно се очакваше новоучредения гръцки борсов оператор (HEnEx) да 
стартира своята дейност през третото тримесечие на 2020 г.  
Първата среща по проекта за пазарно обединение на пазари „Ден напред” на Българо-
гръцка граница се проведе на 02.12.2019 с представители на преносните оператори на 
двете страни, като бяха обсъдени съвместни действия и изграждане на структура на 
проекта. Към края на 2020 г. са изработени всички документи, определящи сроковете и 
активностите по проекта, като се планира стартиране на пазарното обединение на 
11.05.2021 г. 
 
Проект за пазарно обединение на пазарен сегмент „В рамките на деня“ чрез 
присъединяване към XBID (трета вълна) на Българо-гръцка граница 
През м. декември 2019 г. БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД предприеха инициатива за включване на 
Българо-гръцката граница в проекта LIP 14, чрез който тази граница ще се присъедини към 
XBID. В края на януари 2020 БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД успешно се присъединиха към проекта и 
излъчиха свои представители в управляващия комитет и работните групи. 
Към края на 2020 г. стартира тестване по проекта, съгласно сроковете заложени в 
изработената пътна карта. Планираният период на приключването му е м. септември 2021 
г., като стартът на българо-гръцка граница ще се осъществи до края на 2021 г. поради 
забавяне в техническата подготовка от гръцка страна. 

 
Проект за пазарно обединение на пазари „Ден напред” на Българо-македонска 
граница 
През 2017 г. БНЕБ ЕАД пое инициатива за присъединяване към инициативата на Energy 
Community, WB6 (West Balkan 6). В резултат на това, на 16.03.2017 г. БНЕБ ЕАД получи 
официалната покана за присъединяване към WB6 MoU и се присъедини пълноправно, 
заедно с ЕСО ЕАД и КЕВР. Като следствие БНЕБ ЕАД подписа меморандум за 
разбирателство с Македонския електропреносен системен оператор (МЕПСО), Енергийна 
регулаторна комисия на Република Македония и „Електроенергиен системен оператор“ 
ЕАД (ЕСО ЕАД) на Република България, с който беше поставено началото на 
осъществяването на проекти за обединение на пазарите „Ден напред“ на двете страни.  
Проектът  беше рестартиран  в края на 2020 г.  след лицензирането на Северно-
македонския пазарен оператор, като се планира приключване до края на 2022 г.  

  



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

48 
 

2.14.2. Нормативна рамка на общоевропейския проект за единно пазарно 
обединение и статуса на БНЕБ ЕАД 

Във връзка със задълженията на България като държава членка на Европейския съюз по 
Регламент 1222/2015 на ЕК (CACM GL) и в съответствие с назначаването на БНЕБ ЕАД за НОПЕ 
(Номиниран оператор на пазара на електроенергия) за територията на България с решение № 
НО-1 от 27.01.2016 г. на КЕВР, по силата на чл. 7 от горепосочения регламент произтича 
задължението на оператора на борсовия пазар да е подготвен и  да е в състояние да осигури 
изпълнението на задачите и целите, свързани с осъществяването на единното обединение на 
пазарите „Ден напред“, част от целевия модел за пазарна интеграция на електроенергийните 
пазари в Европа.  
На 26.06.2017 г. с протоколно решение № 130/26.06.2017 г. КЕВР прие доклад за одобряване на 
изменения на „MCO plan3“, с който се въведоха изисквания, срокове за изпълнение и конкретна 
договорна рамка за въвеждане на единното обединение на пазарите „Ден напред“ и „В рамките 
на деня“ (SDAC и SIDC съответно), представляващо и въвеждания на територията на ЕС чрез 
третия либерализационен пакет целеви модел.  
В чл.5.2.2., т.1, 8 и 9 за SIDC и чл. 5.1.2., т. 1, 4 и 5 за SDAC от “MCO plan” се описват всички 
споразумения, които трябва да бъдат подписани от всички НОПЕ, като се утвърждава 
задължението за всеки  НОПЕ (съответно БНЕБ ЕАД за пазарната зона на Република България) да 
бъде страна по тези споразумения преди включване на съответния оператор в “SIDC” и „SDAC“, 
като споразумението за присъединяване на NEMO към “SIDC” е IDOA, а за присъединяване на 
НОПЕ към “SDAC” е DAOA. Споразуменията са приети и подписани (или в процес на подписване, 
що се касае за DAOA) също така и от всички преносни оператори (ЕСО ЕАД в конкретния случай), 
като целта е да бъдат уредени отношенията между съответните оператори при изпълнение на 
техните функции по осъществяване на пазарно обединение. 
 
Структурата на общата за страните договорна рамка съгласно Регламента и MCO plan, заедно с 
основната роля на всяко едно от споразуменията е представена в таблицата по-долу: 
 
Договори между Европейските пазарни и преносни оператори съгласно разпоредбите на 
Регламент 1222/2015 (CACM), които регламентират дейността на страните във връзка с 
осъществяването на целите на Регламента са съответно: „All NEMO Cooperation Agreement“ 

 
3MCO plan - https://www.europex.org/all-nemos/all-nemos-mco-plan/ 
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(ANCA)4, “Day Ahead Operational Agreement” (DAOA)5, “Intraday Operational Agreement” (IDOA)6, 

“All NEMO Day Ahead Operation Agreement” (ANDOA)7, All NEMO Intraday Operation Agreement” 
(ANIDOA), “Central Settlement Entity Service Level Agreement for day-ahead coupling operations” 
(CSE SLA)8.  
На следващо място, следва да се отбележи, че страните по DAOA и IDOA на база на решенията на 
местните регулаторни органи определят, разделят и възстановяват разходите, възникнали в 
резултат от изпълнение на техните MCO функции, съгласно чл.80 от Регламент 1222/2015 (CACM 
GL). Участието в разпределението на оперативните разходи между страните ще се осъществява 
единствено при участие на съответния пазарен и преносен оператор в обединението на пазарите 
„В рамките на деня“. 
Пак по силата на CACM GL Регламента и произтичащия от него и вече одобрен от всички 
регулаторни органи на държавите членки План за обединение на пазарите MCO plan, НОПЕ 
(респ. БНЕБ ЕАД) следва да работят целенасочено и в установените срокове за осъществяване на 
пазарно обединение на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“. В тази връзка в План за 
обединение на пазарите е установено задължение за всички НОПЕ за подписване и изпълнение 
на всички гореописани споразумения, осигуряващи навременното и със съответните параметри 
пазарно обединение на всички пазарни зони на страните членки. Тези споразумения, заедно с 
разпоредбите на CACM GL, определят и задължението на всички НОПЕ да споделят разходите, 
възникнали в резултат от подготовката и оперирането на единното пазарно обединение на 
пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“, основа на европейския целеви модел. За 2016 г. и 
2017 г. за БНЕБ ЕАД са възникнали разходи, свързани с обединението на пазарите в Европа в 
размер на 85 756 лв., като българската пазарна зона продължава да бъде изолирана, т.е. не e в 
състояние да се възползва от предимствата на модела. Разходите на БНЕБ ЕАД за 2018 г. са в 
размер на 187 000 лв., а за 2019 г. са в размер на 270 400 лв. като се очакваше през следващите 

 
4ANCA – „Споразумение за сътрудничество между всички НОПЕ“, уреждащо всички отношения помежду им свързани с осъществяването на 
единното свързване на пазарите на електрическа енергия, като правила за вътрешен ред (RIO), принципи и правила за формиране на 
бюджета на ANC (All Nemo Committee), правила за поверителност, “Monitoring of performance” и т.н. 
5 DAOA – „Оперативно споразумение за пазар „Ден напред“, което урежда управлението и взаимоотношенията между всички НОПЕ от една 
страна и всички Преносни оператори от друга, във връзка с осъществяването на техните функции при реализирането на единното 
обединение на пазари „Ден напред“ съгласно Регламент 1222/2015 на ЕК и MCO plan; 
6 IDOA - „Оперативно споразумение за пазар „В рамките на деня“, което урежда управлението и взаимоотношенията между всички НОПЕ 
от една страна и всички Преносни оператори от друга, във връзка с осъществяването на техните функции при реализирането на единното 
обединение на пазари „В рамките на деня“ съгласно Регламент 1222/2015 на ЕК и MCO plan; 
7 ANDOA – „Оперативно споразумение между всички NEMO за пазари „Ден напред“, което трябва да се подпише от всички пазарни оператори 
до 28.03.2019, разработено заедно от  всички представители на NEMO по силата на Регламент 1222/2015 на ЕК и съгласно приетия от 
всички Регулатори на страните членки на ЕК Market Coupling Operation Plan 
8 CSE SLA – Всички NEMO и всички преносни оператори решиха да използват централен орган за сетълмент, за да се справят със задачите, 
описани в DAOA, в междинния период, както е посочено в член 1.1.4.3 от приложение 6 към DAOA ("временна фаза"). Всички NEMOs и всички 
оператори на преносни системи се съгласиха да определят JAO като централен орган по уреждане, както е посочено в DAOA, като се има 
предвид, че след по-нататъшни преговори и дискусии между всички NEMOs и всички TSOs и JAO, разпоредбите относно прекратяването и 
продължителността на Споразумението, в зависимост от случая, може да се преразгледа. 
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години (2020 и 2021 г.) да растат постепенно и да достигнат до 300 000 / 320 000 лв. на годишна 
база. 
Към 31.12.2019 г. БНЕБ ЕАД подписа IDOA, ANIDOA, DAOA, ANCA (договор, наследяващ INCA, т.е. 
Interim NEMO Cooperation Agreement), ANDOA и CSE SLA, PMO и MSA. 

 

2.15. Основни рискове и несигурности, пред които е изправена Група Българска 
Фондова Борса 

2.15.1. Рискове, свързани с дейността на Българска Фондова Борса АД 

Като лицензиран пазарен оператор Българска фондова борса организира дейността и 
операциите на регулирания пазар съобразно изискванията на закона и актовете по прилагането 
му. Организацията и управлението на БФБ се извършват въз основа на правилник за дейността, 
който се приема от Съвета на директорите на Борсата и се одобрява от Комисията за финансов 
надзор. Правилникът за дейността на Българска фондова борса урежда всички аспекти от 
дейността на дружеството-майка, в т.ч. и: 

1. идентифицирането на възможните заплахи и рискове, които биха могли да причинят 
потенциални загуби и прекъсване на процесите на търговия, осигурявани, осъществявани 
и поддържани от Борсата;  
2. средствата за контрол и управление на идентифицираните заплахи и рискове;  
3. разпределението на отговорностите между служителите на Борсата във връзка с 
Управлението на рисковете. 

Основните видове рискове, относими към дейността на дружеството-майка и политиката по 
тяхното управление са регламентирани в част VІ - Правила за управление на риска от Правилника 
за дейността на Българска фондова борса. 
Политиката по управлението на рисковете се прилага интегрирано и съобразно с всички 
останали политики и принципи, регламентирани във вътрешните актове на Българска фондова 
борса. Правилата за управление на риска на Борсата документират мерките и процедурите по 
установяване, управление и оценка на рисковете, свързани с дейността на Борсата по реда на чл. 
168, ал. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. 
Правилата за управление на риска на Българска фондова борса дефинират следните видове 
рискове, свързани с дейностите, процедурите и системите на дружеството: 
1. Вътрешни - свързани с организацията на работа на Борсата, представляващи:  

а) Рискове, свързани с процесите; 
- рискове, свързани с изпълнението на основните функции на Борсата 
- рискове, свързани с предлаганите услуги и 
- проектни рискове 
б) Рискове, свързани със системите; 
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- пълна или частична недостоверност и пропуск в пълнотата на данните; 
- последващо проявление на проблемите с достоверността и пълнотата на данните; 
- липса на прецизност в методите на обработка 
- грешки на софтуерни продукти; 
- несъвършенство на използваните технологии; 
- срив на системата на регулирания пазар, информационните и комуникационни системи. 
в) Рискове, свързани с персонала; 
- напускане на ключови служители;  
- недобросъвестно поведение от страна на служителите на Борсата;  
- недостатъчна квалификация и липса на подготовка на лицата, работещи по договор за 

Борсата;  
- неблагоприятни изменения в трудовото законодателство;  
- неосигурена безопасност на трудовата среда;  
- недостатъчна или неадекватна мотивация на служителите;  
- честа смяна на заетите служители, водеща до невъзможност за адекватно изпълнение 

на функциите.  
2. Външни - свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или 
могат да окажат влияние върху дейността на Борсата, например: 

- Неблагоприятни промени в нормативната уредба; 
- Рискове, свързани с прехвърлянето на важни дейности на трета страна – изпълнител; 
- Политически изменения; 
- Изменения в данъчната уредба; 
- Рискове от физическо вмешателство. 

3. Други рискове, свързани с дейността на БФБ АД – други рискове, свързани с предлаганите 
услуги, неидентифицирани в правилата за управление на риска на БФБ АД 

- Пазарен риск 
- Ценови риск 
- Валутен риск 
- Лихвен риск  
- Ликвиден риск 

4. Общи (систематични) рискове - Общите рискове произтичат от възможни промени в 
цялостната икономическа система и по-конкретно, промяна на условията на финансовите 
пазари. Те не могат да се диверсифицират, тъй като на тях са изложени всички стопански субекти 
в страната. 

- Кредитен риск 
- Икономически растеж и външна задлъжнялост 
- Инфлационен риск 
- Безработица 
- Валутен риск и валутен борд 
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- Лихвен риск 
- Данъчно облагане 
- Други системни рискове 

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на БФБ-София, е представено в т. 4 
„Рискови фактори” от регистрационния документ (стр. 12 – 24), представляващ част І от 
одобрения от Комисията за финансов надзор проспект с решение № 816 – ПД/15.12.2010 г. за 
допускане на акциите на БФБ до търговия на регулиран пазар. Проспектът може да бъде намерен 
на интернет страницата на Българска фондова борса в секция Връзки с инвеститорите - Права на 
акционерите. 

2.15.2. Рискове, свързани с дейността на Сервиз Финансови Пазари ЕООД 
(дъщерно дружество) 

Основните рискове, свързани с дейността на дъщерното дружество Сервиз Финансови Пазари 
ЕООД, са: 

 рискове, свързани с ресурсната (технологична и експертна) осигуреност на дружеството 
във връзка с основния му предмет на дейност по предоставяне на информационни услуги; 

 пазарни рискове, свързани със състоянието и развитието на конкуренцията в сектора; 
 външни рискове - свързани от една страна с изменения в нормативната база, 

регламентираща задължението и начините за оповестяване на регулирана информация 
от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, а от друга с общото 
състояние на корпоративното управление в България. 

2.15.3. Основни рискове, свързани с дейността на дъщерното дружество 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (дъщерно дружество) 

В ролята си на лицензиран пазарен оператор на пазара на електрическа енергия за пазарната 
зона на Република България, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) организира 
дейността си, управлявайки присъщите за нея рискове, които се разделят на: 

 Вътрешни - такива свързани с техническото администриране на пазарните сегменти, 
свързани с персонала и организацията на работа, предвид непрекъснатия цикъл на 
работа на краткосрочните пазарни сегменти Пазар Ден напред (Day ahead market, DAM) и 
Пазар в рамките на деня (Intraday Market, IDM), както и такива свързани с финансовото 
състояние на дружеството, предвид неговата монополна позиция и свързаната с това 
възможност за регулиране на тарифната структура от страна на Комисията за енергийно и 
водно регулиране. 

 Външни – такива свързани с неблагоприятни макроикономически промени, 
неблагоприятни промени в приложимото законодателство, както и рискове от 
прехвърляне на дейности присъщи за оператора на пазара към момента, които биха 
повлияли общите условия на функциониране на пазара на електрическа енергия 
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(въвеждане на клирингова къща като страна по сделките с електрическа енергия, както на 
дългосрочните (CMBC), така и за краткосрочните пазари (DAM и IDM)); 

Дългосрочната стратегия за управление на риска е съсредоточена към реализиране на следните 
възможности: 

 Възможност за общо гарантиране на риска (обезпечение) на всички пазарни сегменти, 
оперирани от БНЕБ, което ще допринесе в значителна степен за облекчаване на условията 
на участие; 

 Възможност за разработка на собствени платформи за опериране на пазарните сегменти, 
което ще намали зависимостта от доставчици на услугите; 

 Възможност за пазарно обединение на поне две граници, което ще намали пазарната 
концентрация на предлагането, като едновременно с това ще предотврати 
потенциалните негативни ефекти от приключването на ангажиментите на Български 
енергиен холдинг ЕАД по дело AT.39767. 

  



      

2020 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

54 
 

3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

Консолидираният финансов отчет на Група Българска фондова борса е изготвен съгласно 
приетата счетоводна политика на Групата и предоставя информация за финансовото й състояние 
и резултатите от дейността й. 

3.1. Основни финансови показатели на групата 

3.1.1. Активи/пасиви 

Сумата на активите на Група Българска фондова борса към края на 2020 г. възлиза на 192,173 
хил.лв. и е с 61, 549 хил.лв. (47,12 %) по-висока от стойността им в края на 2019 г.  
Нетекущите активи формират 5% в структурата на активите и намаляват на годишна база с 26 хил. 
лв. Към края на 2020 г. те са в размер на 9 634 хил. лв.  
Текущите активи към края на периода са 182,539 хил. лв. и отбелязват ръст от 61,575 хил. лева 
основно в резултат на нарастване на стойността на позицията Парични средства (с 66,683хил.лв.) 
и спад в позицията Други вземания и предплатени разходи (с 2,827 хил.лв.).  Към края на 2020 
Групата има срочни депозити в банки  до 1 година на стойност 991 хил. лв.  
Описаните промени в Актива се дължат основно на дейността на Българска независима 
енергийна борса. Начинът на работа на БНЕБ и моделът на разплащане по сделките с 
електрическа енергия се характеризира с големи вземания и парични средства, които отчитат 
Гаранционния фонд на Енергийната борса. 
Към края на 2020 г. собственият капитал на Групата нараства с 4,000 хил.лв. и достига 23,184 
хил.лв. Нарастването на собствения капитал се дължи на ръст в размера на резервите с 129 хил. 
лв. и ръст от 3,961 хил.лв. в равнището на натрупаните печалби.  
Нетекущите задължения нарастват с 28 хил.лв. въпреки намалението на правителствените 
финансирания към БНЕБ с 51 х.лв.. Дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране 
отчитат ръст от 4 хил.лв, а задълженията по лизинг нарастват с 108 хил.лв. Спад от 33 хил.лв. се  
наблюдава по позицията Пасиви по отсрочени данъци. 
Текущите задължения отбелязват ръст от 57,521 хил.лв. в резултат основно на увеличение на 
Задължения към контрагенти за електрическа енергия.  

3.1.2. Приходи/разходи 

Към края на 2020 г. приходите на Групата (в т.ч. други доходи и финансови приходи) са в размер 
на 12 873 хил.лв. и нарастват с 20% спрямо предходната година. По отношение на Приходите от 
договори с клиенти, Групата реализира ръст спрямо 2019 г. от 2,084 хил.лв. (20%) и към края на 
отчетния период те възлизат на 12,513 млн. лв. В структурата на Приходите от договори с клиенти 
с най-висок дял са приходите от Търговия с електрическа енергия – 84% или 10 526 хил.лв. В тях 
са отразени Такси за изтъргувано количество електроенергия (8 171 хил.лв.), Годишна такса за 
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участие в пазара на електроенергия (1 504 хил.лв.), Такси за докладване на данни по REMIT (342 
хил. лв.), Такса участие (192 хил. лв.), Такса обучение (74 хил. лв.) и Други такси (183 хил. лв.)  
По отношение приходите на дружеството-майка, Комисионните за сделки на Борсата нараснаха 
с 5 хил. лв. или с 1%, а Таксите за информационно обслужване нараснаха с 110 хил. лв. или със 
16%. Към края на 2020 г. Другите приходи от дейността нараснаха на годишна база от 105 хил. 
лв. до 291 хил. лв. в резултат основно на ръст в приходите от финансирания. При финансовите 
приходи се отчита слабо увеличение и към края на отчетния период те възлизат на 69 хил. лв. По 
останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност разнопосочно движение. 
 
За 2019 г. бе реализирана нетна печалба на Групата в размер на 2 769 хил. лв., а през текущия 
период оперативната печалба е на стойност 4 336 хил. лв. Печалбата е в следствие на 
консолидацията на приходите на дъщерното дружество Българска независима енергийна борса 
на фона на ниските нива на приходите от основната дейност на дружеството-майка, по-
конкретно – ниските приходи от Комисиони за сделки на Борсата. 
Общият всеобхватен доход за периода нараства от 2 799 хиляди лева за 2019 година до 4 292 
хил. лв. в края на отчетния период. 
По основните разходни пера има ръст от 4,70% спрямо 31.12.2019 година. Нарастване с 405 
хиляди лева или 13,7% има при „Разходи за външни услуги“, което се дължи основно на ръст в 
„Лицензионни такси“, които дружествата в Групата заплащат за използване на различните 
информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на 
пазарната инфраструктура и ръст на Гражданските договори и другите разходи за външни услуги. 
„Разходи за персонала“ на свой ред се увеличават с 19,37% или 495 хил. лева. Промяната в 
останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност. 

3.1.3. Финансов резултат 

Нетният финансов резултат за 2020 г., реализиран от Група „Българска фондова борса“ АД е 
печалба в размер на 4 336 хил. лв., което се дължи главно на консолидацията на дъщерното 
дружество Българска независима енергийна борса.  

3.1.4. Основен доход на акция 

Основен доход/(загуба) на акция  2016 2017 2018 2019 2020 
Средно претеглен брой акции 6 582 860 6 582 860 6 582 860 6 582 860 6,582,040 
Нетна печалба/(загуба) за годината (BGN’000) 64 202 6 496 2 769 4 336 
Основен доход/(загуба) на акция (BGN) 0,01 0,03 0,99 0,42 0,66 
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3.2. Информация, в стойностно и количествено изражение за основните категории 
продукти и предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби 
на Група Българска фондова борса като цяло и промените, настъпили през отчетната 
финансова година. 

Основните дейности на група БФБ са свързани с:  
 организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия; 
 организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; 
 предоставяне на информационни услуги и разпространение на борсова информация; 
 създаване и изчисляване на индекси на БФБ; 
 осъществяване на надзор от борсата върху търговията с финансови инструменти на 

пазарите, организирани от нея; 
 организиране на регулиран пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с 

енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и 
зелени сертификати. 

Във връзка с основната си дейност група БФБ реализира следните основни видове приходи:  
 приходи от комисиони за сделки с финансови инструменти; 
 приходи от регистрация и поддържане на регистрацията на финансови инструменти; 
 приходи от годишни такси за членство; 
 приходи от инвестиране на средства; 
 приходи от информационни услуги; 
 приходи от такси за публикуване на съобщения; 
 приходи от такси за промяна в параметри на емисиите; 
 приходи от такси за достъп до търговската система; 
 приходи от такса оборот върху търгувано количество електрическа енергия; 
 годишна такса за участие в пазара на електроенергия; 
 такса сетълмент за сделки с електроенергия; 
 приходи от такса при регистрация на пазар на електроенергия; 
 такса иницииране на търгове за електроенергия; 
 докладване на данни по REMIT. 

Общата сума на приходите от услуги за 2020 година е  12 513 хил. лв., респективно 10 429 х.лв. 
за 2019 година. 
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Таблица 10: Структура на приходите от основната дейност на Групата 
Приходите от договори с клиенти по оперативни сегменти и видове услуги включват: 
Приходите от договори с клиенти по оперативни сегменти и 
видове услуги включват: 31.12.2020 31.12.2019 
 BGN'000 BGN'000 
   
Оперативен сегмент “Търговия с електрическа енергия“ 10,526 8,635 
Такси за търговия с електрическа енергия 8,171 6,224 

Годишна такса 1,504 1,427 

Такси за докладване на данни 342 330 

   

Такси участие 192 84 

Такси обучение 74 55 

Неустойка 60 - 

Такса иницииране на търг - 112 

Други такси 183 403 

   
Оперативен сегмент “ Регистрация и поддържане на емисии финансови 
инструменти за търговия“ 

618 613 

Такси за регистрация на дружества  489  493 
Такси за членство 105 108 
Такси за промяна на параметри на емисии 24 12 
   
Оперативен сегмент „Информационно обслужване“ 786 676 
Такси за информационно обслужване 631  540 
Такси за публикуване на съобщения 87 79 
Такси за докладване на данни ОМП 52 41 
Такси за право на ползване на търговска марка 16 16 
   
Оперативен сегмент „Търговия с финансови инструменти“ 583 505 
Комисиони за сделки на Борсата 554 478 
Такси за поддържане неприсъствeни работни станции  28 26 
Финансови санкции на членовете на Борсата 1 1 
   
Общо 12,513 10,429 
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3.3. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 
вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с 
материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с 
отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или 
купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 
на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко 
лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента. 

Таблица 11: Структура на приходите за 2020 и сравнение: 
 2020 2019 промяна на 
  BGN '000 структура BGN '000 структура годишна база 
Приходи от услуги 12,513 97.20% 10 429 97,60% 2,084 
Други доходи от дейността 291 2.26% 186 1,74% 105 
Финансови приходи 69 0,54% 71 0,66% (2) 
Общо 12,873  100% 10 686 100% 2 187 
 

Обстоен анализ на приходите на Групата е представен в т. 3.1.2. 

 

Към 31.12.2020 г. Групата е реализирала приходи от български клиенти в размер на 11,921 х. лв. 
(31.12.2019 г.: 9,467 х. лв.), а приходите от чуждестранни клиенти са в размер на 592 х. лв. 
(31.12.2019 г.: 962 х. лв.). За осъществяване на предлаганите услуги група „Българска фондова 
борса“ използва само собствени средства и експертиза. 
 
През 2020 година в приходите (вкл. Финансовите приходи) на Група „БФБ“ АД има един 
български клиент, който реализира над 10% от приходите на Групата. 9 
 

Групата  има капиталови разходи, свързани с бизнес сегмент Търговия с финансови инструменти. 
Покупка на софтуер от DBAG , във връзка с преминаването към  новата система за  търговия  T 7 
и закупеният софтуер  за надзор  Scila.  

Към 31.12.2020 г. има отчетени разходи за амортизация на нематериален актив (НМА), свързани 
с преминаването към новата система за търговия Т 7 и  системата за надзор SCILA общо в размер 
94 хил. лева (31.12.2019 г. : 40 хил. лева),свързани с бизнес сегмент търговия с финансови 
инструменти на дружеството – майка Борсата.  

Към 31.12.2020 г. има отчетени  разходи за амортизация НМА в размер на   339 хил. лева  
(31.12.2019 г. 360 хил. лева), свързани с бизнес сегментите на дъщерното дружество БНЕБ ЕАД. 

 
9 Вж. Приложения към Консолидирания годишен финансов отчет на Група БФБ за 2020 г. , стр. 105 
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Към 31.12.2020 г. няма отчетени непарични разходи, различни от амортизации, свързани с 
бизнес сегменти (31.12.2019 г.: няма). 

 

3.4. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за 
дейността на Група Българска Фондова Борса 

През текущата година няма сключените големи сделки и такива от съществено значение за 
дейността на Българска фондова борса включват:  

3.5. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 
отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които 
са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, 
по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността 
на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на 
въздействието върху финансовото състояние на емитента. 

Основен собственик  
Държавата чрез Министерство на финансите притежава 50,05 % от акциите в основния 
акционерен капитал на Борсата и упражнява контрол върху финансовата и оперативната 
политика на дружеството.  

 
Предприятие с квалифицирано участие от страна на държавата 
Държавата чрез Министерство на финансите притежава пряко 43.7 % от акциите в основния 
акционерен капитал на Централен депозитар АД и притежава значително влияние. Последното 
е свързано лице с дружеството-майка и съответно с дружествата от Групата, доколкото и в двете 
дружества държавата има квалифицирано участие. Българска фондова борса АД от своя страна 
също е акционер в Централен депозитар АД с 6.21 % акционерно участие към 31.12.2020 г. 
(31.12.2019 г.: 6.61 %).  

 
Предприятия, в които Групата има значително влияние 
Клиър екс АД 
Дружеството майка - Българска фондова борса АД съвместно с Централен депозитар АД са 
учредили „Клиър Екс” АД (Clear EX) с капитал 100 х. лв. Предметът на дейност на „Клиър Екс” АД 
е извършване на услуги като клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, 
природен газ и стоки, сключени на организиран пазар, както и други дейности разрешени от 
закона. Капиталът на дружеството е 100 х.лв., разпределен в 100 000 броя безналични поименни 
акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на дружеството 
от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
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С протокол от Извънредното Общо събрание на акционерите „ Клиър Екс“ АД от 16.12.2020 г. е 
взето решение да се увеличи капитала на дружеството от 100 х. лв. на 500 х. лв. , чрез издаване 
на нови 400 хиляди броя  обикновени поименни безналични акции, всяка една от тях с право на 
един глас , номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. С решение  в протокол от 
15.12.2020 г. на Съвета на директорите на  БФБ АД ,  гласува  да запише и придобие,  част от 
новите акции , които съответстват на дела преди увеличението на капитала 40%, а именно 
160,000 броя нови акции , при спазване на предвидените в действуващото законодателство 
изисквания и ограничения. 
 Срещу записаните акции Борсата, да направи вноски в общ размер, равен  на номиналната 
стойност на 160 000 лева. 
• Парична вноска в размер 140 хил. лева; 
•   Непарична вноска /апорт/ на притежаваните от БФБ АД 40 броя  акции от капитала на 
„Централен Депозитар “ АД на стойност 20 хил. лева в съответствие  с заключението с тройна 
оценителска експертиза от 08.09.2020 г.  ; 
 Допълнително инвестицията е увеличена  с преките  разходи за юридически  консултации  
свързани  с инвестицията в размер на 6 хил. лева.  Участията в капитала на дружеството се запазва 
от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
 
БД Консулти ООД 
Дружеството-майка съвместно с Централен депозитар АД са учредили БД Консулти ООД. 
Предметът на дейност на БД Консулти ООД включва административно, финансово и деловодно 
обслужване, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на дружеството е 5 х. лв., 
разпределен в  5 000 дяла с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на 
дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 50.02% и 49.98%. 

 
Предприятия, в които лице от ключовия управленски персонал на Борсата едновременно 
взема участие в ръководството на тези предприятия като изпълнителен директор или 
управител 
 

Към 31.12.2020 г. предприятия, които имат подобна свързаност са: „Юробанк България” АД, 
„Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, Сдружение СК „ДФС-Локомотив София”, „И Ар Би 
Пропърти Сървисиз София”, „СФБ Капиталов пазар" АД, „Инфоком" АД, „СИПКА" ЕООД, „Импакт 
Оценители“ ООД „Бенчмарк Груп” АД, „Крам МБ” АД, „Бенчмарк Финанс” АД, „ЛПБ Инвестиции” 
ООД, „ЛНБ Трейдинг” ЕООД,  „В и В Интернешънъл” ООД, „БМ КРЕДИТ ГРУП”ООД, „Централен 
депозитар” АД (предприятие с квалифицирано участие от страна на държавата), „Българска 
независима енергийна борса” АД (дъщерно дружество). 

Към 31.12.2019 г. предприятия, които имат подобна свързаност са: „Юробанк България” АД, 
„Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, Сдружение СК „ДФС-Локомотив София”, „И Ар Би 
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Пропърти Сървисиз София”, „СФБ Капиталов пазар" АД, „Инфоком" АД, „СИПКА БИО" ЕООД, 
„Бенчмарк Груп” АД, „Крам МБ” АД, „Бенчмарк Финанс” АД, „ЛПБ Инвестиции” ООД, „ЛНБ 
Трейдинг” ЕООД,  „В и В Интернешънъл” ООД, „БМ КРЕДИТ ГРУП”ООД, „Централен депозитар” 
АД (предприятие с квалифицирано участие от страна на държавата), „Българска независима 
енергийна борса” АД (дъщерно дружество). 
 
Сделки със свързани лица 
Общият размер на сделките със свързани лица са, както следва: 
 
Таблица 12: сделки със свързани лица 

Продажби на свързани лица Свързано лице 31.12.2020 31.12.2019 
  BGN ‘000 BGN ‘000 

Такса сделки, такса членство, такса интернет търговия Бенчмарк Финанс АД 42 28 
Договор за паричен заем Клиър Екс АД 18 - 
Такса сделки, такса членство, такса интернет търговия Юробанк България АД 3 4 
Такса поддържане на ЦК Министерство на финансите 2 - 
Общо  65 32 

 
Доставки от свързани лица Свързано лице 31.12.2020 31.12.2019 

  BGN ‘000 BGN ‘000 
Такса членство СИИ Линк Скопие - 16 
Информационно обслужване Централен депозитар АД 3 6 
Такси банкови услуги и комисионни Юробанк България АД 1 - 
Общо  4 22 

 
Разчети със свързани лица 

Разчетните взаимоотношения със свързани лица включват вземания по продажби към 
31.12.2020 г.: 1 х. лв. (31.12.2019 г: 3 х. лв.).  
Групата има открити разплащателни сметки „Юробанк България” АД. Наличните към 31.12.2020 
г. парични средства по сметки в банката са 41,904 х. лв. (31.12.2019 г. 24,243 х. лв.) 
 

3.6. Информация за събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено 
влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; 
оценка за влиянието им върху резултатите през текущата година. 

Основно влияние върху реализираните от „Българска фондова борса“ АД приходи и през 2020 г. 
продължава да оказва променящата се икономическа конюнктура и обусловената от нея ниска 
инвеститорска активност на капиталовия пазар. Очаква се със стартирането на Пазара за растеж 
на малки и средни предприятия BEAM и с другите инициативи на Борсата да се окаже 
положителен ефект върху пазара на финансови инструменти в дългосрочен план. 
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Ръстът на приходите от 20,42 % спрямо 2019 г. се дължи основно на дъщерното дружество 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Като цяло печалбата от оперативна дейност е в 
следствие на намаление на приходите на дружеството-майка и повишената стойност на 
приходите на дъщерното дружество БНЕБ. 
 

3.7. Информация за сделки, водени извънбалансово 

Група Българска фондова Борса не е извършвала сделки, които да се водят извънбалансово. 

3.8. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и 
чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими 
имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа 
група и източниците/начините на финансиране 

3.8.1. Инвестиции в асоциирани предприятия 

На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД учредиха „Клиър 
Екс” АД (Clear EX) с капитал 100 х. лв. Предметът на дейност на „Клиър Екс” АД е извършване на 
услуги като клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и 
стоки, сключени на организиран пазар, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът 
на дружеството е 100 хил. лв., разпределен в 100 000 броя безналични поименни акции с право 
на глас и с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на дружеството от страна на 
ЦД АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%.  

Към 31.12.2020 г. стойността на инвестицията в асоциираното дружество е 206 хил. лв. 
(31.12.2019 г.: няма.), оценена по историческа цена на придобиване (себестойност). 

 

На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД са учредиха „БД 
Консулти” ООД. Предметът на дейност на „БД Консулти” ООД включва административно, 
финансово и деловодно обслужване, както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на 
дружеството е 5 х.лв., разпределен в  5 000 дяла с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в 
капитала на дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 50.02% и 49.98%. 

През декември 2020 г. по решение на акционерите на Извънредното Общо събрание на 
акционерите на Клиър Екс АД от 16.12.2020 г., и в съответствие с решение и протокол  на  Съвета 
на директорите на Българска Фондова Борса АД  № 78 от 15.12.2020 г .,  в качеството си на 
притежател на 40,000 броя акции, БФБ участва в предложеното увеличение в капитала  на Клиър 
Екс АД, чрез издаване на нови 400 000 броя обикновенни, поименни, безналични акции, при 
следните условия: 
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 БФБ АД записва и придобива, част от новите акции, които съответстват на дела преди 
увеличението на капитала 40 %, а именно 160,000 броя нови акции, при спазване на 
предвидените в действуващото законодателство изисквания и ограничения. 

 Срещу записаните акции Борсата е направила вноски в общ размер, равен на номиналната 
стойност на 160 000 лева чрез: а) парична вноска в размер 139 880 лева и б)непарична вноска 
(апорт) на притежаваните от БФБ АД 40 броя  акции от капитала на „Централен Депозитар “ АД 
на стойност 20 120 лева в съответствие със заключение на тройна оценителска експертиза от 
08.09.2020 г. Към отчетната стойност на инвестицията са капитализирани допълнителни разходи 
за юридически консултации общо в размер на 6 х.лв.  

3.8.2. Инвестиции в съвместни дружества 

На 15.04.2014 г. по силата на сключено съвместно споразумение между Българска фондова борса 
– София АД, Македонска Борса за ценни книжа АД, Скопие и Загребска Борса АД е учредено 
съвместно дружество СЕЕ Линк ДОО, Скопие със седалище ул. Орце Николов 75, Скопие, 
Македония. Основният предмет на дейност на дружеството е извършването на услуги във връзка 
с компютри и информационни технологии. Регистрираният капитал на СЕЕ Линк ДОО, Скопие 
към 31.12.2017 г. е в размер на 157 х. лв. (31.12.2016 г. - 157 х. лв.). През м. февруари 2015 г. и м. 
декември 2015 г. е извършено увеличение на основния капитал на съвместното дружество 
съответно с 57 хил. лева и 79 хил. лева. Съгласно условията на споразумението всяка една от 
страните притежава 33,33 % от капитала на учреденото дружество. 
Към 31.12.2020 г. стойността на инвестицията в съвместното дружество е 53 х.лв. (31.12.2019 г.: 
53 х.лв.), оценена по историческа цена на придобиване (себестойност). 
Към 31.12.2020 г. стойността на участието на Борсата в съвместното дружество, оценено по 
метода на собствения капитал е: 31 х.лв. (към 31.12.2019 г.: 31 х.лв.). 

3.8.3. Финансови активи, оценявани по справедлива стойност 

Към 31 декември 2020 г. балансовата стойност на инвестициите на Групата във финансови активи 
на разположение за продажба включва: 
 
Таблица 13 – финансови активи по справедлива стойност през ДВД : 

 31.12.2020 31.12.2019 
 BGN'000 BGN'000 

Инвестиции в дългови ценни книжа 1 836 1 943
Инвестиции в акции и дялове в капитала на други дружества и предприятия 
(малцинствено участие) 371 374
Общо 2 207 2 317

Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (с 
рекласификация в печалбата или загубата) 
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Към 31.12.2020 г. балансовата стойност на финансовите активи, оценявани по справедлива 
стойност включва: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход   
Инвестиции в дългови ценни книжа 1 836 1 943 
Общо: 1 836  1 943  

 
Инвестициите в дългови ценни книжа с фиксирани или определяеми плащания и фиксирани 
матуритетни дати включват инвестиции в две емисии държавни ценни книжа - облигации, 
закупени с премия, издадени от Министерство на финансите на РБългария, както следва: 
 

       31.12.2020 г. 
Емисия  Валута Дата на 

издаване 
Дата на 
падеж 

Лихва 
по 

купон 

Номинал Справедлива 
стойност 

Справедлива 
стойност 

    
% ‘000 ‘000 BGN‘000 

BG2040210218 Евро 29.10.2010 29.09.2025 5.75% 500 EUR 629 EUR 1,230 
BG2040012218 Лева 11.01.2012 11.07.2022 5.00% 550 BGN 606 BGN 606        

1,836 
 

       31.12.2019г. 
Емисия Валут

а 
Дата на  

издаване 
Дата на  
падеж 

Лихва по 
купон 

Номинал Справедлива 
стойност 

Справедлив
а стойност     

% ‘000 ‘000 
 

BG2040210218 Евро 29.10.2010 29.09.2025 5.75% 500 EUR 670 EUR 1,310 
BG2040012218 Лева 11.01.2012 11.07.2022 5.00% 550 BGN 633 BGN 633        

1,943 
 
Годишният ефективен лихвен процент по облигациите в евро е 3,86 %, а по облигациите в лева 
3.32 %. Падежът на купонните плащания на облигациите в евро е два пъти в годината на 29 март 
и на 29 септември до датата на падежа, а на облигациите в лева - два пъти в годината на 11 
януари и на 11 юли до датата на падежа.  
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доход (ДВД) 
Към 31 декември 2020 г. Групата притежава инвестиции в акции и дялове в капитала на други 
дружества и предприятия (малцинствено участие), както следва: 
 

Дружество 31.12.2020 % 31.12.2019 %  
BGN '000 Участие BGN '000 Участие 

     
Централен депозитар АД 366 6.21 369 6.61 
Сдружение Български инвестиционен форум 5 

 
5 

 

Общо 371 
 

374 
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Инвестицията в Сдружение Български инвестиционен форум е оценена и представена по цена 
на придобиване. 

3.8.4. Дългови инвестиции, оценявани по амортизирана стойност 

Към 31.12.2020 г. и към 31.12.2019 г. дружеството не притежава активи, оценявани по 
амортизирана стойност.  

3.9. Информация относно сключените от дружествата в Групата, в качеството им на 
заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на 
крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и 
поемане на задължения. 

Съгласно сключен договор за паричен заем в размер на 18 х.лв. между Българска Фондова Борса 
АД и новосъздаденото на 21 април 2020г. дружество Клиър Екс АД, дружеството-майка е 
заложило като обезпечение 40 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на 
Централен Депозитар АД. Обезпечението е валидно за срока на договора за паричен заем  - 31 
януари 2021 г. 

3.10. Информация относно сключените от дружествата в Групата, в качеството им на 
заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв 
вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, 
включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. 

Информацията по тази точка, съвпада с изложената в т. 3.12. от настоящия доклад. 

3.11. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни 
книжа през отчетния период 

През 2020 г. няма нова емисия ценни книжа. 

3.12. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени в 
консолидирания финансов отчет за финансовата година, и по-рано публикувани 
прогнози за тези резултати. 

През 2020 г. Група БФБ не е публикувала прогнози за очакваните финансови резултати. 

3.13. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с 
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 
мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед 
отстраняването им 

Управлението на финансовите ресурси е фокусирано върху планирането на очакваните резултати 
по различните приходоизточници и оптимизиране на променливите разходи с цел 
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минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху 
финансовите резултати и състояние на Групата. 
Управлението на риска в Групата се осъществява текущо от оперативното ръководство на 
дружеството-майка съгласно политиката, определена от Съвета на директорите. Съветът на 
директорите е приел основни принципи на общото управление на финансовия риск, на базата 
на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични 
рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на 
недеривативни инструменти. 

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови 
рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на 
справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-
обвързаните парични потоци. Политиката в тази област е свързана с извършването на оценки на 
пазарните обстоятелства във връзка с направените инвестиции и формите за поддържане на 
ликвидните средства. Част от прилаганите механизми са свързани и с анализ и търсене на 
приложими решения по отношение определянето на адекватни цени на услугите, предлагани от 
Групата. Основният стремеж при управлението на рисковете е недопускането на неоправданата 
им концентрация. 

 Валутен риск 

Групата не е изложена на валутен риск, защото почти всички нейни операции и сделки са 
деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс 
спрямо лева по закон.  

 Ценови риск 

Групата е изложена на ценови риск по отношение на притежаваните от нея ценни книжа, 
класифицирани като финансови активи по справедлива стойност през другия всеобхватен 
доход, вкл. и поради концентрация в типа книжа. Ръководството оценява като цяло този 
риск като нисък поради консервативния характер на инвестициите - основно в български 
държавни ценни книжа. Ръководството е установило процедури за текущо наблюдение 
на промените в цените, доходността и матуритетната структура на притежаваните 
държавни ценни книжа, и респ. предприемане на своевременни мерки и действия при 
наличие на индикатори за по-трайни негативни тенденции, особено сега в обстановката 
на световната икономическа криза, респ. текущи и задълбочени анализи на обслужването 
на вътрешния дълг и възможностите за обслужване в бъдеще от страна на българската 
държава.  

 Ръководството на Групата не е разглеждало възможността за инвестиции в корпоративни 
дългови инструменти поради неприемливия кредитен риск и ниската ликвидност. Поради 
дългия срок до падежа и потенциалната възможност през следващите 5 години да се 
наложи ползване на средствата инвестирани в дългосрочни ДЦК, ръководството е приело 
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те да се класифицират „финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доход (дългови инструменти)”, което налага периодична преоценка на тези активи и 
съответно отчитане на ефектите от нея в отделен преоценъчен резерв (през друг 
всеобхватен доход) към капитала на дружествата в Групата.  

Към датата на изготвяне на отчета ръководството счита, че средствата инвестирани в 
дългосрочни ДЦК не са непосредствено необходими за извършването на оперативната 
дейност на дружествата в Групата. 

Финансовите активи на Групата са концентрирани в следните групи: парични средства 
(текущи сметки и срочни депозити), инвестиции, оценявани по амортизирана стойност, 
инвестиции, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (държавни 
ценни книжа и малцинствено участие в други предприятия), търговски и други вземания.  

Кредитният риск е свързан с риска някой от контрагентите на Групата да не бъде в 
състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към 
него. Търговските вземания са представени в консолидирания отчет за финансовото 
състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по очаквани 
кредитни загуби. Обезценки са направени където и когато са били налице събития, 
идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит  

Групата няма значителна концентрация на кредитен риск, тъй като дружествата в Групата 
извършва специализиран вид услуги на своите клиенти, които са основно инвестиционни 
посредници, банки и търговци на ел. енергия в България.  

Допълнително, клиентите имат добро финансово състояние, дълга история и търговско 
сътрудничество с дружествата в Групата и не допускат нарушения при спазването на 
кредитните условия съгласно правилника за дейността й по отношение изплащането на 
дължимите такси за услугите, предоставени от дружествата в Групата. Едновременно с 
това през 2020 г. , както и през 2019 г. с цел повишаване на ефикасността на управлението 
на кредитния риск за вземания от контрагенти от продажба на ел. енергия, се изисква 
авансово плащане от контрагентите. 

При държаните дългосрочни дългови инструменти с емитент Република България, 
съществува кредитен риск, но се приема, че поради високия кредитен рейтинг на 
суверена на този етап кредитният риск е нисък. 

Политиката на Групата е да извършва продажбите си при условията на незабавно плащане 
– основно такси за борсовата търговия, които се заплащат в срок от два до пет дни при 
сетълмента на сделката. Събираемостта на вземанията се контролира текущо и стриктно 
от отделите за регистрации, търговия и финансовите отдели на дружествата в Групата, 
съгласно установената политика на съответното дружество. За целта ежедневно се прави 
преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се 
извършва равнение и анализ. Таксите за първоначална регистрация и поддържане на 
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регистрация от страна на клиентите се заплащат преди да бъдат допуснати до активна 
търговия.  

За ограничаване на риска относно паричните средства и предоставени депозити политика 
на Групата е да ги разпределя по текущи и депозитни сметки с различен срок в различни 
финансови институции в България.Паричните, включително разплащателни операции, са 
ограничени до банки с добра репутация и ликвидност. 

 Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да 
посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Тя провежда 
консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа 
оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на 
стопанската си дейност, осъществява постоянно контролно наблюдение на фактическите 
и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между 
матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Групата генерира и 
разполага с достатъчно собствени оборотни средства и няма необходимост от 
привлечени средства за извършване на оперативната си дейност. Текущо матуритетът и 
своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовите отдели на 
дружествата в Групата, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични 
средства и предстоящите плащания. Свободните средства се инвестират в срочни 
депозити при банки, с обичаен оригинален матуритет от 1-12 месеца, считани за 
сравнително нискорискови инструменти, при относително висока доходност.  

Към 31 декември финансовите недеривативни пасиви на дружествата в Групата и към 
двете дати на консолидирания отчет за финансовото състояние основно са с до един 
месец остатъчен матуритет спрямо договорения.  

Като цяло Групата има значителна част лихвоносни активи. Приходите и оперативните 
парични потоци са стабилни, предвидими и относително слабо зависими от промените в 
пазарните лихвени равнища, доколкото основната част от лихвоносните активи са с 
фиксиран лихвен процент – инвестиции, държани до падеж - облигации (деноминирани 
в евро), инвестиции на разположение за продажба (държавни ценни книжа в лева и евро) 
и предоставени срочни депозити в банки (в лева и в евро). 

 
 

С управлението на капитала дружеството-майка цели да създава и поддържа 
възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява 
съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите и стопански ползи на 
другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална 
капиталова структура.  
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И през 2020 г. стратегията на ръководството на дружеството-майка бе да се работи изцяло 
със собствени средства, генерирани от стопанската му дейност, без да ползва привлечени 
заемни средства. Тя остава непроменена спрямо 2019 г. 
Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си. Групата традиционно 
финансира дейността си от собствените си генерирани печалби и чрез своите акционери, без 
използване на дългов капитал. 
 
 
 

3.14. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с 
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 
промени в структурата на финансиране на тази дейност 

Дружествата от Групата не са декларирали инвестиционни намерения за 2021 година. 

3.15. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи 
за управление на икономическата група 

През 2020 г. не са настъпвали промени в основните принципи на управление на дружествата от 
Група Българска фондова борса. 

3.16. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса 
на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за 
управление на рискове. 

„Българска фондова борса“ АД е приела и прилага правила и процедури, регламентиращи 
ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от 
дружеството. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани и 
разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните 
нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и 
управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете 
осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на 
всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която 
Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби. 

3.17. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната 
финансова година 

С прието проекторешение на Общо годишно събрание на акционерите на „Българска Фондова 
Борса“ АД , проведено на 30.07.2020 г. , се отлага избора на членове на съвета на директорите 
до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в 
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рамките на срока по пар.3, ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
публичните предприятия. 
Съгласно чл.31, ал.1 във връзка с чл.32, ал.1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите 
на Борсата се състои от 5 физически лица, които се избират за срок от пет години. Мандатът на 
настоящият състав на СД на БФБ е изтекъл на 30.06.2020 г. След  изтичане на мандата им 
членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов съвет. В 
резултат на проведената процедура за избор на нов  съвет. В резултата на проведената 
процедура за избор на нов СД в предложения състав на СД на БФБ на мястото на г-н Любомир 
Николаев Бояджиев е номиниран нов представител на БАЛИП, а именно г-жа Радослава 
Георгиева Масларска. 
По решение на извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 10.12.2020 г., избира 
за членове на Съвета на Директорите на „Българска Фондова Борса“ АД, с пет годишен мандат – 
Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава 
Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева. Получено е одобрение от КФН на 
21.01.2021 г. и промяната е  вписана в Търговският регистър на 29.01.2021 г. 
 
Промените в състава на СД на БНЕБ са вписани в ТРРЮЛНЦ под № 20201202140257 и включват 
заличаване на Васил Димитров Големански като член на СД  и вписване на двама нови членове 
на СД: Северин Стефанов Въртигов и Тодор Радославов Ханджиев. 
 Към 31.12.2020 г.  ръководството на дружеството в лицето на Съветът на директорите има 
следния състав:  

 Северин Стефанов Въртигов – председател на СД 
 Константин Валериев Константинов – изпълнителен член 
 Любомир Николаев Бояджиев - член 
 Тодор Радославов Ханджиев – член 

 
Съгласно  решение оформено в протокол  от 24.07.2020 г., на Изпълнителният директор на 
Българска Фондова Борса АД , в качеството  на  едноличен собственик в капитала на Сервиз 
Финансови Пазари ЕООД , освобождава от длъжността управител  Иван Росенов Райков и 
назначава  за управител Гергана Василис Пападопулу. Промяната е  вписана в Търговския 
регистър на 03.08.2020 г. 
 

3.18. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки 
от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова 
година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали 
са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на 
печалбата 
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Член на Управителен орган  Получена суми и непарични 
възнаграждения (лева) 

Асен Ягодин  СД на БФБ 34 360 
Васил Големански СД на БФБ 34 360 
Маню Моравенов  СД на БФБ 123 401 
Любомир Бояджиев СД на БФБ 34 360 
Христина Пендичева  СД на БФБ 23 232 
Иван Райков Управител СФП 26 537 
Гергана Пападопулу Управител СФП 12 142 
Васил Големански СД на БНЕБ 31 804 
Константин Константинов СД на БНЕБ 135 724 
Любомир Бояджиев СД на БНЕБ 34 323 
Северин Въртигов СД на БНЕБ 2 502 
Тодор Ханджиев СД на БНЕБ 2 502 
 
За членовете на управителните органи на дружеството-майка и дъщерните дружества няма 
условни или разсрочени възнаграждения възникнали през годината, нито такива, които се 
дължат към по-късен момент, както и суми, дължими от дружеството-майка или неговото 
дъщерно предприятие за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други 
подобни обезщетения. 

3.19. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните 
органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително 
акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки 
клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и 
размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на 
опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. 

Към 31.12.2020 година членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД,  
управителят на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и членовете на Съвета на директорите на 
„БНЕБ“ ЕАД не притежават акции от капитала на дружеството. БФБ АД, Сервиз финансови пазари 
ЕООД и БНЕБ ЕАД нямат назначени прокуристи. 
Няма други членове на висшия ръководен състав на дружествата от Групата, освен членовете на 
СД, съответно управителя на дъщерното дружество Сервиз финансови пазари ЕООД. 
На членовете на СД на БФБ АД не са предоставени опции върху акциите на дружеството-майка. 
На управителя на Сервиз финансови пазари ЕООД не са предоставени опции върху капитала на 
дъщерното дружество, нито върху акции на БФБ АД. 
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На членовете на СД на БНЕБ ЕАД не са предоставени опции върху акциите на дружеството-майка, 
нито върху акции на самото дъщерно дружество БНЕБ ЕАД. 

3.20. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да 
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 
акционери или облигационери 

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да 
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 
акционери или облигационери на дружествата от Групата. 

3.21. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 
на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията 
на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно  

3.21.1.Към 31.12.2020 г. другите вземания включват вземане по договор за цедиране на вземане 
по депозит в банка, поставена първоначално под специален надзор през месец юни 2014 г. и в 
последствие обявена в несъстоятелност през м. април 2015 г. с брутен размер 1,214 х.лв. 
Първоначалната стойност на придобитите вземания по договор за цесия е в размер на 1,314 х.лв. 
и номинал – 1,752 х.лв. Получените до момента от дружеството-майка плащания по договора за 
цесия са в размер на 100 х.лв.  
Договорът за цесия съдържа специфични прекратителни условия, в случай на бъдещи събития, 
независещи от дружеството, и които биха могли да настъпят във връзка с особеностите на казуса 
по промените в статута на банката и произтеклите от това множество цесионни сделки, и 
потенциална възможност от оспорване и отмяна на извършената цесия и прихващане от страна 
на синдиците на банката. Прекратителните условия имат обратно действие и при настъпването  
дружеството дължи на цесионера връщане на получените плащания от продажната цена на 
прехвърленото вземане, а цесионерът дължи обратно прехвърляне на цедираното вземане.  
През 2017 година от синдиците на банката е предявен иск срещу цесионера за обявяване за 
недействително на извършеното прихващане и цесия с Дружеството-майка. Образувано е 
съдебно дело, по което към датата на издаване на този консолидиран финансов отчет няма 
постановено решение на съда. Поради това обстоятелство, както и съдържащите се в договора 
за цесия специфични прекратителни условия, и нарасналата потенциална възможност от 
оспорване и отмяна на извършената цесия и прихващане от страна на синдиците на банката, в 
консолидирания отчет за всеобхватния доход групата е отчела загуба от обезценка по отношение 
на това вземане както следва: а) в консолидирания отчет за всеобхватния доход за 2018 г. - в 
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размер на 607 х.лв.; и б) в консолидирания отчет за всеобхватния доход за 2019 г. - в размер на 
607 х.лв.   
За всяка отчетна година ръководството на дружеството-майка е формирало своята преценка за 
събираемостта на вземането и респ. решение за признаване на обезценка на база експертно 
правно становище по казуса. 
През м.октомври 2020 г. от синдиците на КТБ АД е възстановена сума от масата на 
несъстоятелността в размер на 23 х.лв.  
През м.юни 2019 г. от синдиците на КТБ АД е възстановена сума от масата на несъстоятелността 
в размер на 31 х.лв. 
 
3.21.2.Към 31.12.2020 г . са налице изискуеми, непогасени на падежа и неоспорени вземания на 
БНЕБ ЕАД в размер на 6 746 828, 85 лв. с вкл. ДДС, от търговския участник „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ 
ЕООД – в несъстоятелност за доставена и приета електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден 
напред“. 
БНЕБ ЕАД е подало молба, на основание чл.629, ал.4 от ТЗ, във вр. с чл.625 от ТЗ, за 
присъединяване като кредитор в производството по търг. дело № 2347/2018 г. по описа на СГС, 
Търговско отделение, VI-7 състав, образувано по подадена молба от „ПАН ИНТЕРТРЕЙД“ ЕООД 
за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ЕООД. С 
молбата БНЕБ ЕАД обоснова и необходимостта от налагане на предварителни обезпечителни 
мерки, сред които запор върху вземания от НАП и запор върху банкови сметки, които биха 
позволили оказване на контрол върху действията на длъжника и препятстване разпиляването на 
имуществото му. С Определение № 6387 от 07.12.2018 г., постановено по делото, съдът е 
отхвърлил искането на БНЕБ ЕАД за допускане на предварителни обезпечителни мерки по 
чл.629а ТЗ по отношение на длъжника „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ЕООД, което е потвърдено от САС, с 
аргумент, че все още не е изготвена съдебната финансово-икономическа експертиза относно 
финансово състояние на длъжника и липсва индикация за поведение на длъжника, което да 
може да бъде квалифицирано като действия на разпореждане, целящи да увредят кредиторите 
в евентуално бъдещо универсално изпълнение. По делото вече е прието основното заключение 
на извършената СФИЕ от вещото лице Милвена Стоичкова входящ № 32197 от 11.3.2019 г., видно 
от което непогасените парични задължения на ответника „Енерджи Пауър“ ЕООД към 
присъединения кредитор БНЕБ ЕАД са безспорно установени по основание и по размер - 6 746 
828,85 лв., предвид което вземанията на БНЕБ ЕАД подлежат на включване в списъка с приетите 
вземания при постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност на 
„Енерджи Пауър“ ЕООД.  
С Решение № 260112 от 06.10.2020 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, 7-ми състав, 
постановено по т.д.н. № 2347/2018 г., съдът открива производство по несъстоятелност на 
„Енерджи Пауър“ ЕООД, обявява неплатежоспособността на дружеството, определя за начална 
дата на неплатежоспособността 18.09.2018 г., назначава временен синдик, обявява в 
несъстоятелност „Енерджи Пауър“ ЕООД, постановява прекратяване на дейността на 
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предприятието, лишава „Енерджи Пауър“ ЕООД от правото да управлява и да се разпорежда с 
имуществото, включено в масата на несъстоятелността, налага обща възбрана и запор върху 
имуществото на „Енерджи Пауър“ ЕООД, постановява започване на осребряване на 
имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното 
имущество. 
На 27.11.2020 г. в ТРРЮЛНЦ по партидата на длъжника е обявен списък на приетите и неприетите 
от синдика вземания на кредиторите на „Енерджи Пауър“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК: 
202718713, като вземанията на БНЕБ ЕАД са включени в пълен размер в Списъка на приетите 
вземания и възражения по чл.690, ал.1 от ТЗ не са постъпили срещу размера на така приетите 
вземания. 

Към 31.12.2020 г. съдебните вземания на Групата включват гореописаното вземане с брутна 
стойност 6,747 х. лв., първоначално възникнали през периода м. септември – м. октомври 2018 
г. съгласно Договор за участие на борсов базар на електрическа енергия. Същото вземане не е 
било уредено в срок и съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар, Правилата за 
поведение на борсов пазар и Правилата за сетълмент, приети от оператора на борсовия пазар 
на електрическа енергия. На 14.11.2018 г. длъжникът е подал молба в Търговския регистър за 
откриване производство по несъстоятелност.   

Поради това обстоятелство и на база на наличната към края на съответния отчетен период 
информация относно финансово състояние на длъжника, в консолидирания финансов отчет за 
Групата е отчетена загуба от обезценка за очаквани кредитни загуби, както следва: а) в 
консолидирания отчет за всеобхватния доход за 2020 г. в размер на 675 х. лв. и б) в 
консолидирания отчет за всеобхватния доход за 2019 г. - в размер на 675 х. лв.   
Признатата загуба от обезценка за очаквани кредитни загуби с натрупване към 31.12.2020 г. е в 
размер на 2,025 х. лв. (31.12.2019 г.: 1,350 х. лв.) За всяка отчетна година ръководството е 
формирало своята преценка за събираемостта на вземането и респ. решение за признаване на 
обезценка на база експертно правно становище по казуса. 
 

3.22. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за 
кореспонденция 

Съгласно сключен трудов договор от 01.01.2021 г. Директор за връзки с инвеститорите на 
дружеството майка - БФБ АД е Миглена Димитрова.  
тел. за контакти: 02 937 0940; 
e-mail: ir@bse-sofia.bg  
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3.23. Промени в цената на акциите на дружествата в групата 

Търговията със собствени 
акции на „Българска 
фондова борса“ АД (борсов 
код BSE) през първо 
тримесечие на 2020 г. бе с 
по-висока активност, 
отколкото през предходното 
тримесечие. Средната цена 
през тримесечието беше 
4,625 лв. за акция. Цената в 
края на тримесечието се 
понижи спрямо тази в 
началото с 0,58 лв. за акция 
или 11,98% (от 4,84 лева за 

акция цена на затваряне на 30 декември до 4,26 лева за акция цена при затваряне на 31 март). 
Минималната цена за периода беше 3,8 лева за акция, а максималната 5,10 лв. за акция. Общо 
бяха прехвърлени 50 122 лота в 149 сделки, оборотът бе 230 015 лв., което в сравнение с 
прехвърлените през четвъртото тримесечие 45 614 лота в 107 сделки и оборот от 219 541 лв. 
представлява увеличение в прехвърления обем с 9,9%, ръст на оборота с 4,8% и ръст в броя 
сделки от 39%. Търговия имаше в 38 от общо 63 сесии за периода. 
През второ тримесечие нa 2020г. средната цена на акция беше 4,498 лв. за акция. Цената в края 
на тримесечието се повиши спрямо тази в началото с 0,24 лв. за акция или 5,63% (от 4,26 лева за 
акция цена на затваряне на 31 март до 4,500 лева за акция цена при затваряне на 30 юни). 
Минималната цена за периода беше 4,20 лева за акция, а максималната 4,70 лв. за акция. Общо 
бяха прехвърлени 17 851 лота в 68 сделки, а оборотът бе 80 286 лв., което в сравнение с 
прехвърлените през второ тримесечие на 2019 година 113 480 лота в 430 сделки и оборот от 590 
545 лв. представлява спад в прехвърления обем с 84,26%, намаление в оборота с 86,40% и на 
броя сделки от 84,19%. Търговия имаше в 20 от общо 58 сесии за периода. 
Търговията със собствени акции на „Българска фондова борса“ АД (борсов код BSO) през трето 
тримесечие бе с по-висока активност, отколкото през предходното второ тримесечие. Средната 
цена през тримесечието беше 4,37 лв. за акция. Цената в края на тримесечието се понижи спрямо 
тази в началото с 0,18 лв. за акция или 4,0% (от 4,50 лева за акция цена на затваряне на 30 юни 
до 4,32 лева за акция цена при затваряне на 30 септември). Минималната цена за периода беше 
4,30 лева за акция, а максималната 4,78 лв. за акция. Общо бяха прехвърлени 20 873 лота в 55 
сделки, оборотът бе 91 134 лв., което в сравнение с прехвърлените през второто тримесечие 17 
851 лота в 68 сделки и оборот от 80 286 лв. представлява увеличение в прехвърления обем с 

Графика 7: Движение на цената на собствените акции на 
дружеството-майка през отчетната година 
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16,9%, ръст на оборота с 13,5% и намаление в броя сделки с 19,12%. Търговия имаше в 19 от общо 
64 сесии за периода. 
Търговията със собствени акции на „Българска фондова борса“ АД през четвърто тримесечие бе 
с много по-висока активност, отколкото през предходното трето тримесечие. Средната цена през 
тримесечието беше 4,710 лв. за акция. Цената в края на тримесечието нарасна спрямо тази в 
началото с 0,580 лв. за акция или 13,43% (от 4,32 лева за акция цена на затваряне на 30 септември 
до 4,90 лева за акция цена при затваряне на 30 декември). Минималната цена за периода беше 
4,10 лева за акция, а максималната 4,90 лв. за акция. Общо бяха прехвърлени 82 024 лота в 114 
сделки, оборотът бе 386 142 лв., което в сравнение с прехвърлените през третото тримесечие 20 
873 лота в 55 сделки и оборот от 91 134 лв. представлява увеличение в прехвърления обем с 
293%, ръст на оборота с 324% и ръст в броя сделки от 107%. Търговия имаше в 25 от общо 62 
сесии за периода. 
 
Таблица 14: Обем, оборот и брой сделки с акции на „Българска фондова борса“ – сравнение 

        % Промяна 

период лотове оборот (лв.) 
брой 

сделки 
лотове оборот брой сделки 

Q1 '19 54 644 298 262 226    
Q2 '19 58 836 292 284 204    
Q3 '19 35 674 185 408 72    
Q4 '19 45 614 219 384 107    
Q1 '20 50 122 230 015 149 -8,28% -22,88% -34,07% 
Q2 '20  17 851 80 286 68 -69,66% -72,53% -66,67% 
Q3 '20 20 873 91 134 55 -41,49% -50,85% -23,61% 
Q4 '20 82 024 386 142 114 79,82% 76,01% 6,54% 

 
Акциите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не се търгуват на регулиран пазар. 
„Сервиз финансови Пазари“ ЕООД и „СЕЕ Линк“ ДОО са дружества с ограничена отговорност и 
дяловете им не се търгуват на регулиран пазар. 

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

4.1. Вписване на СД на БФБ 

На свое заседание от 21.01.2021 г. КФН е одобрила членовете на СД на БФБ, избрани на 
проведеното на 10.12.2020 г. Извънредно общо събрание на акционерите на БФБ. Промяната е 
вписана в Търговския регистър на 29.01.2021 г.  

4.2. Промяна на Тарифата на таксите БФБ 

Във връзка с взето решение на заседание на СД на БФБ, съгласно Протокол №75 от 08.12.2020 г., 
за промяна в тарифата за таксите на БФБ, от 01.01.2021 г. е в сила нова Тарифа на таксите на БФБ.  
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4.3.  Първо IPO на пазара за растеж BEAM 

На 21.01.2021 г. бе осъществено първото IPO на пазарa за растеж на малки и средни компании 
BEAM на Българска фондова борса. Първичното публично предлагане на технологичната 
компания Биодит премина с грандиозен успех. Над 2,6 пъти бяха презаписани акциите на 
компания по време на аукциона. БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от 
Биодит с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 милион обикновени 
безналични акции. Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев. 

4.4. Обратно изкупуване на акции 

Във връзка с решение на общото събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД 
(БФБ) от 30.07.2020 г. за изкупуване на акции от капитала на БФБ от „Българска независима 
енергийна борса ЕАД (еднолично контролирано от БФБ), на 22.01.2021 г. започна обратно 
изкупуване на акции. До 31.12.2021 г. ще бъдат изкупени до 240 000 броя акции с право на глас 
от капитала на БФБ при спазване на законовите ограничения по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК за 
максимален годишен обем.  
След проведена процедура за избор на лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да 
бъде извършено обратното изкупуване, за посредник на който се дава поръчката за изкупуване 
е определен ИП КАПМАН АД.  
Информацията за обратното публикуване е разкрита своевременно до КФН, регулирания пазар 
и обществеността, на основание чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, както и чл.111, ал.8 и чл. 100 т., ал. 3 и 4 от ЗППЦК. 
 
Към настоящия момент са изкупени, както следва:  

Дата Брой акции Номинална цена на 
акция в лв. 

Цена лв. 

16.12.2020 г. 20 000 1,00 4,50  
30.12.2020 г.  40 000 1,00 4,90 
22.01.2021 г. 50 000  1,00 4,90  
25.01.2021 г. 1 000  1,00 4,80  
28.01.2021 г. 120 1,00 4,47 
02.02.2021 г. 19 1,00 4,88 
03.02.2021 г. 11 183 1,00 4,88 
04.02.2021 г. 3 648 1,00 4,88 
05.02.2021 г. 15 150 1,00 4,88 
10.02.2021 г. 1 062 1,00 4,84 
11.02.2021 г. 8 938 1,00 4,82 
11.03.2021 г. 10 000 1,00 4,90 
16.03.2021 г. 1 100 1,00 4,96 
18.03.2021 г. 230 1,00 4,96 
19.03.2021г. 1100 1,00 4,96 
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22.03.2021г. 400 1,00 4,96 
19.04.2021 г. 12 865 1,00 6,00 
Общо: 176 815   
% от капитала 2,69%   

4.5. Промяна на борсовият код на емисия акции с ISIN код BG1100016978, издадена от 
Българска Фондова Борса АД 

Във връзка с промяна на борсовите кодове с интуитивни такива, считано от 25.01.2021 г. се 
промени борсовият код на емисия акции с ISIN код BG1100016978, издадена от Българска 
Фондова Борса АД. Новият борсов код на емисията е BSE. Всички останали параметри на 
емисията остават непроменени.  

4.6. Българска фондова борса промени кодовете на компаниите с нови, интуитивни и 
по-близки до техните имена 

Процесът по обсъждане на новите борсови кодове премина през съгласуване с близо 300 
емитенти на БФБ. Междувременно Борсата, която също е публична компания, смени кода 
си на „BSE“ на 25.01.2021 г. Предвид необходимостта борсовите членове, информационните 
агенции и другите потребители на информационни услуги да адаптират системите си, 
промяната в кодовете на емитентите на акции и на финансови инструменти, допуснати до 
търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти стана ефективна от 15 февруари 2021 г. 

4.7. Промени в Правилник за дейността на Българска фондова борса АД 

Във връзка с промени в нормативната уредба, считано от 16 февруари 2021 г. е в сила 
изменен Правилник за дейността на Българска фондова борса АД. Измененията в правилника 
са одобрени с Решение № 61 – ФБ от 28.01.2021 г. на Комисията за финансов надзор. 
Правилникът на БФБ АД (в сила от 16.02.2021 г.) може да бъде намерен на интернет 
страницата на Борсата на следния адрес: https://www.bse-sofia.bg/bg/rules.  

4.8. Биодит дебютира на пазар BEAM на Българска фондова борса  

На 4 март 2021 г., след успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 1 милион 
лева, Биодит дебютира на пазар BEAM на Българска фондова борса. 
Размерът на капитала на Биодит е 13 820 583 лева, разпределен в съответния брой акции, 
като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Биодит се търгуват на пазар 
BEAM на БФБ под борсов код BDT. 
Набраният капитал ще се използва от технологичната компания за продажби и маркетинг 
активности с цел масово навлизане на пазара в страната ни. Към момента компанията има 
представени четири продуктови линии с различни биометрични решения. В по-дългосрочен 
план Биодит планира да излезе и на други европейски пазари. 
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4.9. Официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви 
финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. 

На 31 март 2021 г. беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България 
тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. 
Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска 
независима енергийна борса (БНЕБ), и се реализира в партньорството на Министерството на 
финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на 
фондовете. В него участват близо 30 от най-авторитетните личности в страната и 
представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, 
НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите. 
БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни ще поведат дебата, ще чертаят 
тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите 
финанси и енергетика. Инициативата ще мобилизира целия експертен потенциал на 
страната ни, стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света. 
Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над 
средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като 
важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. 
Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната 
отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики - Ecology, Social, 
Governance) - направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 
икономически сектора. Проучването беше представено от 
проф. Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството във 
Висшето училище по застраховане и финанси. 
Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ 
представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеления център. 
Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за 
добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната 
отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да 
въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин. 
Специални гости на събитието бяха Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, 
Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Мария Филипова – заместник-
председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на 
инвестиционната дейност “ и Александър Георгиев – изпълнителен директор на Фонд на 
фондовете. 
Гледните точки на Европа и света по темите за устойчивите финанси и енергетика дадоха Ева 
Майдел – член на Европейския парламент и Антъни Милър – главен координатор на 
Инициативата на ООН за устойчиви борси. 
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Участниците дадоха символичен старт на дейността на Зеления център чрез дигитално 
подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България. 

5. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПА БЪЛГАРСКА 
ФОНДОВА БОРСА ПРЕЗ 2021 Г. 

През 2021 г. основните приоритети в дейността на дружествата от Група БФБ ще бъдат насочени 
в следните направления: 
 Популяризиране на Пазара за растеж на малки и средни предприятия (МСП) BEAM (Bulgarian 

Enterprise Accelerator Market), чрез създаване на нов сайт и актуализиране на секцията 
посветена на този пазар на съществуващия сайт на БФБ; информационни кампании в 
социални и традиционни медии; провеждане на събития с Асоциациите на стартъпите, 
финтех компаниите и инвеститорите в рисково и дялово финансиране и водещи бизнес 
организации в страната. Провеждане на интензивни комуникационни кампании съпътстващи 
подготовката и листването на първите компании на Пазара за растеж на МСП BEAM; 

 Популяризиране на възможностите за инвестиране във финансови инструменти и 
привличане на нови индивидуални инвеститори чрез активно участие в комуникационните 
кампании в процеса по подготовка за листване и самото листване на дружества както на 
Пазара за растеж на МСП BEAM, така и на Регулирания пазар на БФБ.    

 Осигуряване на ефективни решения за приключване на сделките, сключени посредством SEE 
Link с цел максимално удобство за ползвателите й; 

 Активно участие във всички дискусии относно налагащи се законодателни промени в 
областта на търговията с финансови инструменти; 

 Подобряване на предлаганите информационни услуги, в т.ч. чрез разнообразяване на 
предлаганите услуги от дъщерното дружество на Борсата - „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД. 
В изпълнение на последното през годината предстои разработване и пускане в експлоатация 
на изцяло нова версия на продукта X3 Анализи. Същият ще бъде изцяло обновен визуално 
чрез използването на съвременни уеб-базирани технологии, като ще бъде запазена 
комплексната му функционалност и същевременно ще бъде променена ценовата му 
политика с цел по-широката му употреба от потенциални клиенти; 

 Подновяване работата на БФБ по проекта BSE International; 
 Важен приоритет в дейността на БФБ е разширяването на международните контакти и връзки 

с останалите борсови институции и организации, в регионален, в общоевропейски и световен 
мащаб; 

 Повишаване на финансовата грамотност сред младите хора в България чрез собствени 
инициативи или активно участие в организирани от други институции и организации 
дейности; 

 Насочване на дейността на борсата в посока устойчиво развитие на компаниите на 
българския капиталов пазар, създаване на политики, издаване на становища по 
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законопроекти, провеждане на обучения и др. с оглед създаване на добри практики в 
областта на опазването на околната среда, социалната отговорност и доброто корпоративно 
управление (ESG). 
 

Очаквано развитие и бъдещи проекти на БНЕБ: 
Плановете на Дружеството през следващия отчетен период са фокусирани около интеграцията 
на краткосрочните пазари с физическа доставка съгласно Европейския целеви модел и 
разпоредбите на съответното Европейско и национално законодателство. За целите на 
настоящия доклад тези планове биха могли да бъдат обобщени както следва: 
 Завършване на проекта за пазарно обединение на българо-румънска граница и чрез него 

свързване на българския пазар „Ден напред“ в вътрешния пазар на Общността; 
 Завършване на основната част от работата по проектите за пазарна интеграция на сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на деня” на българо-гръцка граница и подготовка за стартиране 
през 2021 г.; 

 Стартиране на работа по диверсификация на продуктите част от портфолиото на сегменти 
„Ден напред“ и „В рамките на деня” чрез въвеждане на блокови продукти на сегмент „Ден 
напред“ и на 15 мин. продукти на сегмент „В рамките на деня”; 

 Продължаване на опитите за намиране на решение за финализиране на проекта за пазарна 
интеграция на българо-македонска граница, който  всъщност е най-напредналият измежду 
подобни проекти между страни част от ЕС и такива от Западните Балкани; 

 Освен проектите, свързани непосредствено с реализацията на Европейския целеви модел по 
отношение на краткосрочните пазари на електрическа енергия с физическа доставка, БНЕБ 
ЕАД ще продължи активното си участие и в 4 проекта по програмата HORIZON 2020 (H2020), 
които са с научна и демонстрационна цел и способстват за пазарната интеграция и 
интеграцията на ВЕИ на пазарен принцип, чрез нови технически и технологични решения. 
Такива са: 

 FLEXITRANSTORE - интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за 
пренос на данни със субекти за съхранение и голямо проникване на ВЕИ; 

 INTERRFACE - създаване на интегрирана платформа за предоставяне на иновативни мрежови 
услуги и подобряване на ефективността на електроенергийните системи; 

 TRINITY (Transmission system enhancement of regional borders by means of intelligent market 
technology); 

 FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-Border Electricity Transmission Through Innovation). 
 

6. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

Дружествата от Група Българска фондова борса не осъществяват научно изследователска и 
развойна дейност. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН  

Във връзка с решение на общото събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД 
(БФБ) от 30.07.2020 г. за изкупуване на 300 000 акции от капитала на БФБ от „Българска 
независима енергийна борса ЕАД (еднолично контролирано от БФБ), на 22.01.2021 г. в рамките 
на 3 години. 2020г. започна обратно изкупуване на акции. През 2021 г. ще бъдат изкупени до 197 
000 броя акции с право на глас от капитала на БФБ при спазване на законовите ограничения по 
чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК за максимален годишен обем.  
След проведена процедура за избор на лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да 
бъде извършено обратното изкупуване, за посредник на който се дава поръчката за изкупуване 
е определен ИП КАПМАН АД.  
Информацията за обратното изкупуване е разкрита своевременно до КФН, регулирания пазар и 
обществеността, на основание чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, както и чл.111, ал.8 и чл. 100 т., ал. 3 и 4 от ЗППЦК. 
 
Към края на 2020 г.  са изкупени, както следва:  
 

Дата Брой акции Номинална стойност на 
ацциите в лв. 

Цена в лв. 

16. 12.2020 г. 20 000 1,00 4,50  
30.12.2020 г.  40 000 1,00 4,90  
Общо 60 000   
% от капитала 0,91%   

Сделката на 30.12.2020 г. е вписана в регистъра на Централния депозитар на 04.01.2021 г. 

7.1. Информация за членовете на съвета на директорите на БФБ АД по чл. 247, ал. 2 от 
Търговския закон 

Заплатите и другите краткосрочни доходи на ключовия управленски персонал за 2020 г. възлизат 
на 495 х.лв. (2019 г.: 480 х.лв.). 
 

Придобити, притежавани и прехвърлени акции от членове на СД през 2020 г.: няма. 
 

Права на членовете на СД да придобиват акции или облигации на БФБ: няма. 
 

Участия на членове на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници: 
няма. 
Притежаване на над 25 на сто от капитала на друго дружество от членовете на СД:  
„Бенчмарк груп“ АД, „Бенчмарк финанас“ АД, „ЛПБ Инвестиции“ ООД, „ЛНБ Трейдинг“ ЕООД, „В и В 
Интернешънъл” ООД, „БМ Кредит груп” ООД , „СФБ Капиталов пазар" АД, "Сипка" ЕООД и „Импакт 
Оценители” ООД. 
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Участия на членове на СД в управлението на други дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или членове на УС, СД и НС  
 
Асен Ягодин  Изпълнителен директор на „Юробанк България“ АД, член на 

Надзорния съвет на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, член 
на СД на Сдружение СК „ДФС – Локомотив София“. 
 

Васил Големански 
 

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
„Централен Депозитар“ АД. 

Маню Моравенов Член на СД на „СФБ Капиталов пазар" АД, член на СД на „Инфоком" 
АД 

Любомир Бояджиев Член на СД на „Бенчмарк Груп“ АД, член на СД на „Крам МБ” АД, 
член на СД и изпълнителен директор на „БенчМарк Финанс” АД, 
управител на „ЛПБ Инвестиции“ ООД, управител на „ЛНБ 
Трейдинг“ ЕООД, член на СД на „Българска независима енергийна 
борса“ АД 
 

Христина Пендичева Няма 
 

Договори, сключени от членове на СД или свързани с тях лица по чл. 240б от ТЗ: няма. 

7.2. Планирана стопанска политика на групата през 2021 година и очаквани инвестиции и 
развитие на персонала 

През 2021 г. не се планират промени в прилаганата стопанска политика от ръководството на 
Групата. През годината не се очаква осъществяването на действия, свързани с промени по 
отношение прилаганата политика по развитието на персонала. 

8. КЛОНОВЕ НА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД  

Дружествата от Групата нямат регистрирани клонове в страната и чужбина. 

9. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ГРУПА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

Дългосрочна политика на Групата по отношение управлението на свободните средства е 
инвестирането им във финансови инструменти. Информация относно инвестициите на  Група 
Българска фондова борса към 31.12.2020 г. може да бъде намерена в т. 3.8.3 от настоящия 
Доклад. Информация относно целите и политиката на Групата по управление на финансовия 
риск е представена в т. 3.13 от настоящия документ. 
Подробна информация за финансовите рискове е представена в приложение 32 Управление на 
финансовия риск към Консолидирания финансов отчет.  
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10. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

Дружеството-майка „Българска фондова борса“ АД е публично дружество, лицензирано от 
Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 
09.10.1997 г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. 
Работата на Борсата винаги е била обект на специфични изисквания, свързани с поддържането 
на високи стандарти и прозрачност. Като водеща институция в постигането на трайна промяна 
на публичните политики в България, на прозрачността и публичността на капиталовия пазар, 
„Българска фондова борса“ АД винаги е била сред най-активните пазарни участници по 
отношение предприемането на различни инициативи свързани с повишаване качеството на 
корпоративното управление на публичните дружества у нас.  

„Българска фондова борса“ АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното 
управление на дружествата у нас е едно от основните условия за увеличаване 
конкурентоспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. 
Именно с цел повишаване на доверието на националните и международни инвеститори, и на 
широката публика като цяло към управлението и надзора на публичните дружества у нас, още 
през 2006 г. Борсата разработи и прие Кодекс на корпоративното управление, чрез който 
предостави на бизнеса еталон, на база на който да определи състоянието и готовността си по 
отношение на прилагането на основните общоприети принципи на корпоративно управление.  
Успоредно с разработването на своя Кодекс, „БФБ“ АД се включи и като инициатор в 
разработването на мащабен проект с национално значение – създаването на Национален кодекс 
за корпоративно управление. Националният кодекс на корпоративното управление бе 
официално представен на обществеността на 10.10.2007 г., а две години по-късно, през 
септември 2009 г.,.  
През октомври 2009 г. БФБ АД с единодушно решение на Съвета на директорите прие да следва 
принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, като с 
приемането на Националния кодекс, Борсата затвърди своята водеща роля в областта на 
корпоративното управление в България и даде пример за своята практическата ангажираност в 
процеса на повишаване на неговото качество. 
През април 2016 година бе приет разширен и допълнен текст на Националния кодекс за 
корпоративно управление във връзка с Принципите на корпоративно управление на 
организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представени на срещата на 
финансовите министри и гуверньорите на централни банки на страните от G20 в Турция през 
септември 2015 година. 
Промените са свързани с: 

• избягване на конфликт на интереси между корпоративния мениджмънт и 
дружеството; 
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• подобряване на прозрачността чрез приемане на правила за разкриване на 
периодична и инцидентна информация; 

• разширяване на обхвата на Кодекса така, че да включва дейността на 
дружества, които съхраняват и управляват портфейли от името и за сметка на 
клиенти (институционални инвеститори, довереници, попечители); 

• подобряване на спазването на правата на акционерите в публични компании 
от институционалните инвеститори, доверениците, попечителите; 

• спазването на правата на акционерите при международен крос-листинг; 
• разширяване обхвата на кодекса, така че да включва регулираните пазари, 

когато дадено дружество се търгува на повече от един регулиран пазар и да 
осигури релевантна пазарна информация на акционерите. 

Ръководството на Българска Фондова Борса АД има дългосрочна стратегия по повишаване 
прозрачността на работа на дружеството, във връзка с което ежегодно се предприемат различни 
проекти свързани с повишаване информативността на интернет страницата на Борсата, както и 
подобряване ефективността на разпространение на регулираната и другата информация. 
Информация относно изпълнението на принципите и препоръките на Националния кодекс за 
корпоративно управление, в съответствие с принципа спазвай или обяснявай, включваща 
изискуемата по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК информация, е представена в Приложение 1 към 
настоящия Доклад за дейността: Декларация за корпоративно управление 
 


