Междинен доклад за дейността на
Българска фондова борса АД
за първо шестмесечие на 2021 г.

2021
ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2021 година
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване
Нематериални активи
Инвестиции в дъщерни дружества
Инвестиции в съвместни дружества
Инвестиции в асоциирани дружества
Финансови активи по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход
Активи по отсрочени данъци
Текущи активи
Търговски вземания
Други вземания и предплатени разходи
Парични средства и парични еквиваленти
ОБЩО АКТИВИ

30 юни 2021 г.
BGN'000

31 декември 2020 г.
BGN'000

1 537
474
5 364
53
208

1 390
526
5 364
53
208

2 180

2 207

116
9 932

116
9 864

162
5 370
1 944
7 476

259
74
1 994
2 327

17 408

12 191

6 583
4 409
4 866
15 858

6 583
3 942
998
11 523

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Резерви
Натрупани печалби/(загуби)

ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Задължения към доставчици и други кредитори
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране 105
Задължения по лизинг
32
137
Текущи задължения
Задължения към доставчици и други кредитори
Задължения към персонала и социалното осигуряване
Задължения за данъци
Текуща част от задължения по лизинг
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2

1 229
155
27
2
1 413
17 408

105
11
116
359
161
31
1
552
12 191

2021
ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 юни 2021 година

Приходи от договори с клиенти
Други доходи от дейността
Разходи за материали и консумативи
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за персонала
Други разходи за дейността
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност

30.06.2021 г.
BGN'000
1 205
71
(10)
(702)
(118)
(789)
(21)
(364)

30.06.2020 г.
BGN'000
878
22
(9)
(531)
(104)
(695)
(23)
(462)

Финансови приходи
Финансови разходи
Финансови приходи/(разходи), нетно

5 241
(1)
5240

2 242
(1)
2 241

Печалба преди данък върху печалбата

4 876

1 779

Разход за/икономия от данък върху печалбата

-

-

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА

4 876

1 779

Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или
загубата:
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи оценявани по справедлива стойност
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата:
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи оценявани
по справедлива стойност
(16)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен
доход, които могат да бъдат рекласифицирани
2
(14)

-

(52)
5
(47)

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

(14)

(47)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА

4 862

1 732

Доход на акция (BGN)

(0,74)

(0,27)
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БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 юни 2021 година

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания на персонала и за социалното осигуряване
Възстановен/(платен) данък върху печалбата, нетно
Платени данъци (без данъци върху печалбата)
Други постъпления /(плащания), нетно
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност

30 юни 2021 г. 30 юни 2020 г.
BGN'000
BGN'000
2 076
(1 006)
(639)
(337)
14
108

Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на машини и оборудване
(213)
Покупки на нематериални активи
36
Покупки на инвестиции в дъщерни дружества
Плащания за инвестиции в асоциирани дружества
Постъпления от лихви и дивиденти, свързани с инвестиции във финансови
активи по справедлива стойност
42
Постъпления от дивиденти от дъщерни предприятия
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност
(135)

1 399
(949)
(695)
(194)
9
(430)
(95)
(42)
42
(95)

Парични потоци от финансова дейност
Плащания на дивиденти
Постъпления от краткосрочни заеми от асоциирани дружества
Плащания по лизинг
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност

(1)
(18)
(4)
(23)

(1)
(1)
(2)

Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

(50)

(527)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

1 994

1 468

Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни

1 944

941
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БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 юни 2021 година
Основен
Други Резерв по
акционерен резерви финансови
капитал
активи на
разположение
за продажба
BGN'000
BGN'000 BGN'000

Натрупани Общо
печалби и собствен
загуби
капитал
BGN'000

BGN'000

Салдо на 1 януари 2020 година

6 583

3 353

460

364

10 760

Промени в собствения капитал за 2020 година
Разпределение на печалбата за:
* дивиденти
* покриване на загуба
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:
* нетна печалба за годината
* други компоненти на всеобхватния доход,
нетно от данъци
Прехвърляне към неразпределена печалба
-

202
202
-

(58)
-

(404)
(202)
(202)
1 023
1 008

(202)
(202)
965
1 008

-

(58)
(15)

15
15

(43)

Салдо на 31 декември 2020 година

3 555

387

998

11 523

Разпределение на печалбата за:
* дивиденти
* покриване на загуба
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:
* нетна печалба за годината
* други компоненти на всеобхватния доход,
нетно от данъци
-

481
481
-

(14)
-

(1008)
(527)
(481)
4 876
4 876

(527)
(527)
4 862
4 876

-

(14)

-

(14)

Салдо на 30 юни 2021 година

4 036

373

4 866

15 858

6 583

Промени в собствения капитал за 2021 година
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1. Въведение
Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията на чл. 100о от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа и съдържа данни за дейността на „Българска фондова борса“ АД (БФБ, Борсата), за
акционерния състав и членовете й, както и финансов отчет за първото шестмесечие на 2021 г.
Докладът дава информация за важните събития, настъпили през първото шестмесечие на 2021 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, описани са основните
рискове и несигурности, пред които е изправена Борсата.
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2. Данни за търговията на Българска фондова борса
Оборот, брой сделки
Оборот

2.1.1.

Графика 1: Оборот за отчетното тримесечие и
сравнение с предходния период
200
180
140
100
80

25
1 1

3 2

Облигации

0

4
Пазар Beam

2 2

Компенсаторни
инструменти

11

Сегмент за държавни
ценни книжа

30

20

1H `20

1H `21

20 000
15 000

Други

975 165 34
Пазар Beam

353 409
Компенсаторни инструменти

573
181
494
1 2
Сегмент за държавни ценни
книжа

Акции на АДСИЦ

0

Облигации

174

Борсово търгувани продукти

4 775 4 085

Акции (без АДСИЦ)

37

40

Борсово търгувани
продукти

60

25 000

9

128

120

30 362

5 000

1H `21

Брой сделки

35 000 31 388

10 000

1H `20

160

Графика 2: Брой сделки за отчетното тримесечие и
сравнение с предходния период
30 000

180

Акции на АДСИЦ

Оборотът на регулирания пазар на финансови
инструменти през първото шестмесечие на
2021 г. беше 243 180 297 лева. За сравнение,
през първо шестмесечие на 2020 г. той бе
181 709 305 лева, което представлява ръст с
33,83%. Както става ясно от графиката ръст
има в оборота с Акции (без АДСИЦ) с 52,821
млн. лв., при облигациите с 13, 209 млн. лв.,
при ДЦК с 0,019 млн. лв. Най-значителен бе
спадът от 6,536 милиона лева (-17,77%) в
оборота с акции на АДСИЦ, следван от
оборота с Компенсаторни инструменти,
намалял с близо 1,394 милиона лева (47,36%). Най-нисък бе оборотът през
февруари: 27 млн. лв., а най-висок - през юни:
61 млн. лв.

Акции (без АДСИЦ)

2.1.1.

милиона BGN

2.1.

Броят сделки на регулирания пазар на
финансови инструменти през първото
шестмесечие на 2021 година достигна 36
621. За сравнение, през първо шестмесечие
той беше 37 350, което представлява спад от
-1,95%. Това се дължи основно на спад в броя
сделки с акции (без АДСИЦ) с 1026 или 3,27% с акции на АДСИЦ с 690 сделки или
14,45%, и в категорията Други с 131 сделки
или -79,39%. На пазара за растеж beam
реализираните сделки са 975. Ръст бе
регистриран при броя сделки с останалите
видове финансови инструменти. Броят
сделки бе най-висок през януари: 7 797, а
най-нисък той беше през февруари: 5 055
сделки. В тази статистика за пръв път
участват сделките с права и от IPO на beam.
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Таблица 1. Структура на търговията по пазари за отчетното шестмесечие (оборот в лв.)
№
1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
a
b
3
a
b

Пазарен сегмент
Оборот (лева)
Основен пазар BSE
211 257 978
Сегмент акции Premium
14 873 792
Сегмент акции Standard
144 198 563
Сегмент за борсово търгувани продукти
1 530 757
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
23 273 649
Сегмент за държавни ценни книжа
1 020 407
Сегмент за компенсаторни инструменти
1 549 917
Сегмент за облигации
24 701 081
Сегмент за права
109 812
Алтернативен пазар BaSE
28 302 510
Сегмент акции
21 333 583
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
6 968 927
Пазар Beam
3 619 809
beam IPO
3 000 000
beam Акции
619 809
Общо:
243 180 297

Таблица 2. Структура на търговията по пазари за отчетното тримесечие (брой сделки)
№
1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
a
b
3
a
b

10

Пазарен сегмент
Брой сделки
Основен пазар BSE
34 065
Сегмент акции Premium
7 934
Сегмент акции Standard
21 188
Сегмент за борсово търгувани продукти
573
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
3 744
Сегмент за държавни ценни книжа
2
Сегмент за компенсаторни инструменти
409
Сегмент за облигации
181
Сегмент за права
34
Пазар Beam
975
beam IPO
173
beam Акции
802
Алтернативен пазар BaSE
1 581
Сегмент акции
1 240
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
341
Общо:
36 621
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Таблица 3. Структура на търговията по пазари за отчетното шестмесечие (брой лотове)
№
1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
a
b
3
a
b

Пазарен сегмент
Основен пазар BSE
Сегмент акции Premium
Сегмент акции Standard
Сегмент за борсово търгувани продукти
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Сегмент за държавни ценни книжа
Сегмент за компенсаторни инструменти
Сегмент за облигации
Сегмент за права
Пазар Beam
beam IPO
beam Акции
Алтернативен пазар BaSE
Сегмент акции
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Общо:

Брой лотове
158 865 766
10 988 190
41 608 553
1 053 867
7 949 423
985
5 553 419
21 187
91 690 142
3 387 300
3 000 000
387 300
10 571 880
6 085 593
4 486 287
172 824 946

Таблица 4. Търговия по видове ценни книжа на регулиран пазар

Пазар / Пазарен сегмент
Оборот (BGN)
Акции (без АДСИЦ)
Акции на АДСИЦ
Облигации
Борсово търгувани продукти
Сегмент за държавни ценни книжа
Компенсаторни инструменти
Пазар Beam
Други
Обем ФИ
Акции (без АДСИЦ)
Акции на АДСИЦ
Облигации
Борсово търгувани продукти
Сегмент за държавни ценни книжа
Компенсаторни инструменти
Други
Брой сделки
Акции (без АДСИЦ)
Акции на АДСИЦ
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1H `20
1H `21
промяна % абсолютна стойност
181 709 305 243 180 297
33,83%
61 470 992,39
127 584 230 180 405 938
41,40%
52 821 708,35
36 778 907 30 242 576
-17,77%
-6 536 330,56
11 491 762 24 701 081
114,95%
13 209 318,52
1 748 131
1 530 757
-12,43%
-217 373,43
1 001 732
1 020 407
1,86%
18 675,13
2 944 288
1 549 917
-47,36%
-1 394 370,52
3 619 809
160 256
109 812
-31,48%
-50 443,69
218 560 879 78 244 616
-64,20%
-140 316 262,69
49 224 743 59 069 636
20,00%
9 844 893,00
10 548 070 12 435 710
17,90%
1 887 640,00
8 813
21 187
140,41%
12 374,00
9 127 879
1 053 867
-88,45%
-8 074 012,00
378
985
160,58%
607,00
11 124 679
5 553 419
-50,08%
-5 571 260,00
138 526 317
109 812
-99,92%
-138 416 504,69
37 350
36 621
-1,95%
-729
31 388
30 362
-3,27%
-1 026
4 775
4 085
-14,45%
-690
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Облигации
Борсово търгувани продукти
Сегмент за държавни ценни книжа
Компенсаторни инструменти
Пазар Beam
Други

174
494
1
353
165

181
573
2
409
975
34

4,02%
15,99%
100,00%
15,86%

7
79
1
56

-79,39%

-131

Графика 3: Десетте дружества с най-висок оборот през отчетното шестмесечие
Кепитъл Еврохолд България
АД-София
Мениджмънт
5987689,26
АДСИЦ-София
5996671,5

Доверие Обединен
Холдинг АД-София
5412365,4

Кепитъл Консепт
Лимитед АДСофия
9396615,9

Спиди АД-София
20737664
Индустриален
Холдинг България АДСофия
16849559,17

Синтетика
АД-София
9558197,2

Топлофикация-Русе
АД-Русе
12026502,4
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Телелинк Бизнес
Сървисис Груп АДСофия
14027500,5

Алтерко АД-София
14500613,75
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2.2.

Отраслова структура на търговията

През първото шестмесечие секторът „Финансови и застрахователни дейности“ запази челното място в
класацията по оборот с 118,23 млн. лв. (H1’20: 103,15 млн. лв.). Както се вижда от следващата графика,
оборотът на сектора надхвърля общия на всички останали браншове и формира 55,96% (H1’20: 62,76%)
от общия оборот за шестмесечието. Това прави оборотът и капитализацията на Борсата особено
чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с банковия и застрахователния сектори.
Сектор „Транспорт, складиране и пощи” е на второ място в класирането с оборот от 24,23 млн. лв.
(H1’20: 1,71 млн. лв.) и 11,47% от общия оборот.
На трето място в класацията e сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ с оборот от
20,53 млн. лв., а сектор „Преработваща промишленост“, остана на четвърто място с дял от 8,12% от
общия оборот.
Таблица 5. Структура на търговията в 10-те водещи сектора през първото шестмесечие
Сектор
Финансови и застрахователни дейности
Транспорт, складиране и пощи
Професионални дейности и научни изследвания
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Операции с недвижими имоти
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Строителство

Брой сделки Изтъргувани лотове Оборот (лв.)
19 864
51 720 680 118 229 249
623
1 294 117 24 225 284
3 473
5 579 161 20 533 617
6 932
3 702 113 17 156 795
602
496
1 944
644

4 083 716
2 554 944
1 641 899
304 174

14 290 177
5 246 467
3 972 980
3 397 070

72
472

163 784
361 424

2 474 121
1 573 684

Графика 4: Разпределение на оборота през отчетното шестмесечие по сектори
Професионални дейности
и научни изследвания
9,72%
Транспорт,
складиране и пощи
11,47%

Преработваща Производство и
промишленост разпределение на
8,12%
електрическа и
Операции с
топлинна енергия и
недвижими имоти
на газообразни
2,48%
горива
Търговия;
6,76%
ремонт на
автомобили и
мотоциклети
1,88%

Финансови и
застрахователни
дейности
55,96%
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Хотелиерство и
ресторантьорство
1,61%
Other
2,00%

Строителство
0,74%

Създаване и
разпространение на
информация и творчески
продукти;
далекосъобщения
1,17%

Добивна
промишленост
0,04%
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3. Регистрирани емисии финансови инструменти на Българска фондова борса
Както се вижда от следващата таблица, броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до
търговия на пазарите на БФБ към 30 юни 2020 г. беше 367 и се измени до 371 в края на шестмесечието.
Промяната в броя инструменти е подробно описана в точка 4 от настоящия доклад.
Таблица 6: Регистрирани емисии по сегменти
Пазарен сегмент \ Регистрирани емисии
Сегмент акции Premium, пазар BSE
Сегмент акции Standard, пазар BSE
Сегмент за борсово търгувани продукти, пазар BSE
Сегмент за АДСИЦ, пазар BSE
Сегмент за ДЦК, пазар BSE
Сегмент за компенсаторни инструменти, пазар BSE
Сегмент за облигации, пазар BSE
Сегмент за права, пазар BEAM
Сегмент акции, пазар BаSE
Сегмент за АДСИЦ, пазар BаSE
Общо

30.6.2020
7
61
14
16
16
3
70
0
137
43
367

30.6.2021 промяна
0
7
4
65
1
15
1
17
-1
15
0
3
6
76
0
0
0
137
-7
36
371
4

Графика 5: Регистрирани емисии по сегменти за отчетното шестмесечие и сравнение
Сегмент за АДСИЦ, пазар BSE

Сегмент акции Standard, пазар BSE

Сегмент акции Premium, пазар BSE

Сегмент за облигации, пазар BSE

Сегмент за борсово търгувани продукти, пазар BSE

Сегмент за АДСИЦ, пазар BаSE

Сегмент за компенсаторни инструменти, пазар BSE

Сегмент акции, пазар BаSE

Сегмент за ДЦК, пазар BSE

420
390
360

16

15

137

137

330
300
270
240
210
180
150
120
90

3
43
14

70

3
36
15

76

7

7

61

65

60
30
0

14

16

17

30.6.2020

30.6.2021
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4. Нови емитенти, отписани емисии и увеличения на капитал
През първото шестмесечие на 2021 година, броят на новите емисии финансови инструменти,
допуснати до търговия е 8, като през аналогичното шестмесечие на 2020 г. той бе 16. Новите емисии
са - една емисия акции на сегмент Standard, две облигационни емисии, една емисия борсово
търгувани продукти и две емисии държавни ценни книжа. За пръв път е реализирано първично
публично предлагане на пазара за растеж beam, и в последствие емисията акции е регистрирана за
търговия.
Прекратена бе регистрацията на шест емисии, от които – една емисия права, две емисии ДЦК, една
емисия BEAM акции и две емисии акции. За сравнение през аналогичното шестмесечие на 2020 г. бе
прекратена регистрацията на 19 емисии финансови инструменти.
През отчетното шестмесечие едно дружество увеличи капитала си, а през първата половин на 2020 г.
– шест.
Таблица 7а. Нови емитенти през отчетното тримесечие:
Нови емисии по сегмент
Сегмент акции Standard
Сегмент за облигации
Сегмент за борсово търгувани продукти
Сегмент за държавни ценни книжа
beam IPO
beam Акции

Пазар
BSE
BSE
BSE
BSE
BEAM
BEAM

Eмисии
1
2
1
2
1
1
8

Таблица 7б. Прекратени емисии през отчетното шестмесечие:
Прекратени емисии по сегмент
Сегмент за права
Сегмент за държавни ценни книжа
beam Акции
Сегмент акции

Пазар
BSE
BSE
BEAM
BаSE

Таблица 7в. Увеличения на капитала и преобразуване:
Увеличения на капитала и прeобразуване
Сегмент акции Standard
Сегмент акции
Сегмент за АДСИЦ

пазар емисии
BSE
BASE
BASE

Eмисии
1
2
1
2
6

1

1

15
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5. Пазарна капитализация на Борсата
Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 28 934 206 646 лева в края на
първото шестмесечие на 2021 г., което представлява ръст от 2,04% в сравнение със стойността от 28
354 506 233 лв. в края на първото шестмесечие на миналата година (виж. Таблица 8). Пазарната
капитализация на сегмент Premium на Основния пазар нарасна с 9,20%%, а тази на сегмент Standard
също се повиши с 20,34%. Капитализацията на сегмент АДСИЦ на Основния пазар нарасна с 13,84%.
Пазарната капитализация на двата сегмента на Алтернативния пазар бележи спад. Сегментът за акции
отбеляза спад от 4,45%, а сегментът за АДСИЦ намаля с 34,9% или с 184 млн. лв. в абсолютен размер.
(Таблица 9).
Таблица 8: Пазарна капитализация по видове инструменти и общо (сравнение)
Капитализация
31.12.2020 г.
27 043 058 506
1 311 447 727
28 354 506 233

Сегмент/пазар
Пазари на акции без АДСИЦ
Пазар на АДСИЦ
Обща пазарна капитализация

(BGN)
30.06.2021 г.
27 698 645 983
1 235 560 663
28 934 206 646

Сравнение H1'20/H1'21
%
BGN
2,42%
655 587 476
-5,79%
-75 887 064
2,04%
579 700 413

Таблица 9: Пазарна капитализация по пазарни сегменти (сравнение)
Пазарен сегмент
Сегмент акции Premium
Сегмент акции Standard
Сегмент АДСИЦ
Сегмент акции
Сегмент АДСИЦ
beam Акции
Обща пазарна капитализация

пазар
BSE
BSE
BSE
BaSE
BaSE
beam

Капитализация
(BGN)
31.12.2020 г.
30.06.2021 г.
1 329 406 818 1 451 710 787
6 671 968 123 8 029 012 770
783 336 673
891 774 724
19 041 683 565 18 194 703 846
528 111 054
343 785 939
0
23 218 579
28 354 506 233 28 934 206 646

Таблица 10. Пазарна капитализация / Брутен вътрешен продукт
31.12.2018
31.12.2019
Пазарна капитализация (млн. лв.)
БВП (млн. лв.)
Пазарна капитализация/ БВП

16

26 765,34

27 904,54

109 743
24,39%

119 772
23,30%

Сравнение Q2 '21/Q1 '21
%
BGN
9,20%
122 303 969
20,34%
1 357 044 648
13,84%
108 438 051
-4,45%
-846 979 720
-34,90%
-184 325 115
0,00%
23 218 579
2,04%
579 700 413

30.06.2021
2 8934,21
28 354,51

31.12.2021

118 605
23,91%

126 052
22,95%
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6. Индекси на Българска фондова борса
В края на първото шестмесечие бе отбелязан ръст в стойностите на всички индекси на БФБ спрямо
началото на периода. В началото на януари започна повишаването на стойностите н индексите, което
продължи и през останалите месеци, за да достигне максимални стойности в края на отчетния период.
От графиките по-долу се вижда, че движението в стойностите на индексите бе сходно, единствено
изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса.
Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 24,62% (110,16 пункта) в стойността на SOFIX.
BGTR30 се повиши с 18,75% (93,61 пункта), а стойността на индексa BGTR40 се увеличи с 22,03% (22,33
пункта). При BGREIT възходящото движение през всички месеци на шестмесечието продължи и през
месец юни и се наблюдава повишение за периода с 11,87% (16,35 пункта).
SOFIX H1 ‘21
580

BGTR30 H1 ‘21

Q1

600

Q2

Q1

580

560

Q2

560

540

540

520

520
500

500

480

BGBX40 H1 ‘21
130

156

Q2

Q1

Q2

151

120
115

146

110
105

141

100
136

95
90

131
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20.06.21

10.06.21

31.05.21

21.05.21

11.05.21

01.05.21

21.04.21

11.04.21

01.04.21

22.03.21

12.03.21

02.03.21

20.02.21

10.02.21

31.01.21

21.01.21

11.01.21
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01.01.21

30.06.…

20.06.…

10.06.…

31.05.…

21.05.…

11.05.…

01.05.…

21.04.…

11.04.…

01.04.…

22.03.…

12.03.…
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20.02.…

10.02.…

31.01.…

21.01.…

11.01.…

80

01.01.…
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30.06

20.06

10.06

31.05

21.05

11.05

01.05

21.04

11.04

01.04

22.03
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20.02

10.02

31.01
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BGREIT H1 ‘21

Q1
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01.01

30.06

20.06

10.06

31.05
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01.05
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12.03

02.03

400
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400
10.02
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420

21.01
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11.01

440

01.01
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11.01

480
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7. Приватизация през Борсата
През първото шестмесечие на 2021 г. няма регистрирани емисии на сегмент за приватизация.
8. Основни дейности и събития през отчетното шестмесечие на 2021 г.
8.1.

БФБ записа успешна година и отличи допринеслите за развитието на капиталовия пазар
в страната ни
На церемонията, която се проведе на 20.01.2021 г. за юбилеен, 20-ти път в историята на Фондовата
борса, бяха наградени следните компании:
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2020 г.:
1-во място: Елана Трейдинг АД
2-ро място: Евро - Финанс АД
3-то място: АБВ Инвестиции ЕООД.
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2020 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД.
Карол АД получи и наградата за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на
капиталовия пазар през 2020 г.
За емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година беше
наградена Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.
Г-жа Маринела Петрова, заместник-министър на финансите беше отличена за личност с най-голям
принос за развитието на капиталовия пазар през 2020 г.
Наградата за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2020 г. беше
връчена на Bloomberg TV Bulgaria.
8.2.

Първото IPO на пазарa за растеж на малки и средни компании BEAM на Българска
фондова борса
На 21 януари 2021 г. се състоя първичното публично предлагане на Биодит е грандиозен успех. Над 2,6
пъти бяха презаписани акциите на технологичната компания по време на аукциона. Това е първото IPO
на пазарa за растеж на малки и средни компании BEAM на Българска фондова борса. 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.
8.3.

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.
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8.4.

Българска фондова борса промени кодовете на компаниите с нови, интуитивни и поблизки 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.
8.5.

Националния договорен фонд Expat Gold започна търговията с дялове от на Българска
фондова борса
Търговията с дялове от Националния договорен фонд Expat Gold започна на 2 февруари 2021 г. на
Българска фондова борса. Фондът е създаден от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт
ЕАД и следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко
движението на индекса LME PM Price Reference Gold, изчисляван и публикуван от London Metal
Exchange. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти,
следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на
своето инвестиционно портфолио.
Борсовият код на Expat Gold е GLDX. Фондът се търгува в Сегмент борсово търгувани продукти на
Основния пазар BSE на БФБ. Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 /едно/ евро. 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 евровата равностойност на 2 500 лв.
8.6.
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.
8.7.

Промяна на борсовият код на емисия акции с ISIN код BG1100025052, издадена от
Адванс Терафонд АДСИЦ
Във връзка с необходимостта от потвърждаване на процеса по промяна на борсовите кодове с
интуитивни такива, борсовият код на емисията акции с ISIN код BG1100025052, издадена от Адванс
Терафонд АДСИЦ-София, беше променен, считано от 08.02.2021 г. Новият борсов код на емисията е
ATER. Всички останали параметри на емисията остават непроменени.
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8.8.

Дълговото финансиране беше темата на втората стратегическа среща на стартъпи и МСП
от програмата beamUp lab
Възможностите за дългово финансиране бяха основен фокус на втората стратегическа среща по
програмата beamUp lab, която се проведе на 11 февруари 2021 г. онлайн. Водеща организация на
срещата беше Българската банка за развитие (ББР). Топ мениджъри от Микрофинансиращата
институция Джобс и Фонда за капиталови инвестиции към ББР, както и от Европейската банка за
възстановяване и развитие представиха същността, предимствата и типовете финансиране, които
осигуряват за стартъпи и МСП. Други акценти в срещата бяха споделеният опит при търсене на капитал
от страна на стартираща компания в лицето на фирма Трастена, ефективните модели и успешните
практики в сферата на микрофинансирането – представени от Джобс и мецанин инвестирането като
хибридна форма между капиталово и дългово финансиране- илюстрирано от първият и единствен
такъв фонд в страната ни – Silverline Partners. При най-голям интерес протече последната сесия, в която
компаниите Балдаран Спринг, Булпрос Консултинг, Кънвиниънс (с бранда Еbag.bg), Насекомо, Оренда
Груп (с бранда Wooden Spoon) и Тайгър Технолоджи направиха своето специално представяне или
т.нар. investor pitch пред инвеститори, както получиха обратна връзка и препоръки от тях в лицето на
един от фонд мениджърите на Фондa на фондовете – Vitosha Venture Partners, Фонда за капиталови
инвестиции и Silverline Partners.
Модератор на срещата беше Илина Бисерова – топ бизнес журналист в българския ефир. Тя е водещ
на икономическото предаване "Бизнес.БГ" в БНТ.
Във форума участват представители на 20-те компании, избрани за програмата beamUp lab, нейните
партньори и консултанти.
8.9.
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.
8.10.

Българска фондова борса и дъщерната й компания Българска независима енергийна
борса подписаха договор с Българска телеграфна агенция за по-голяма икономическа
информираност на младите хора в страната ни
На 24 март 2021 г. Българска фондова борса и дъщерната й компания Българска независима енергийна
борса подписаха договор с Българска телеграфна агенция за по-голяма икономическа информираност
на младите хора в страната ни. Това е част от световната инициатива за повишаване финансовата и
инвестиционна грамотност на младите хора Global Money Week (Глобална седмица на парите). В
рамките на договореностите БФБ и БНЕБ се ангажират да предоставят на БТА анализи на случилото се
на борсите всеки месец. Текстовите материали ще са придружени от визуална информация. Договорът
е за една година с опция за автоматичното му продължаване. БТА ще разпространява пакета
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информация като посочва като източници БФБ и БНЕБ. Първите анализи ще бъдат публикувани в
началото на април 2021г.
8.11.

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 тинктанк 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.Участниците дадоха символичен старт на дейността на Зеления център чрез
дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.
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8.12.

Съветът на директорите на БФБ обсъди методологията на SOFIX

Съгласно чл. 19 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ, Съветът на директорите на БФБ, с
решение по Протокол № 23/09.04.2021 г., свика консултации за обсъждане на съществени промени в
методологията за изчисляване на индекса SOFIX.
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 41/14.06.2021 г.5 бе
взето следното решение: Въз основа на разгледаните становища, получени от различни
заинтересовани лица, Съветът на директорите на БФБ реши да не осъществи на този етап
предложените кумулативни промени в методологията за изчисляване на индекса SOFIX, предмет на
консултацията, проведена от БФБ в периода от 15.04.2021 г. до 15.05.2021 г. Съветът на директорите
на БФБ остава в готовност за организиране на бъдещи дискусии и консултации за обсъждане на
съществени промени в методологията за изчисляване на индекса SOFIX.
Крайно решение на Администратора на бенчмарка SOFIX във връзка с проведената консултация за
съществени промени в методологията за изчисляване на SOFIX, заедно с пълния текст на получените
становища от заинтересованите лица, за които не е била поискана поверителност, е налично на уеб
страницата на Борсата.
8.13.

Провеждане на инициативата „Ден за акции“

На 12 май се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска фондова борса и
Централен депозитар за седми пореден път. За първи път обаче тази година, в рамките на
инициативата, индивидуалните инвеститори имаха възможност да търгуват без такси с акции на
всички пазари оперирани от БФБ, включително и на пазара за растеж beam.
„Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на физически лица - инвеститори на
капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите
инструменти в България.
В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на
български инвестиционни посредници, можеха да закупят или продадат акции без такси и комисиони
към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.
Специалната възможност бе при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с обем не повече от
2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“
не таксуваха своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече
информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day .
8.14.

Green Finance & Energy Centre отличен с първа награда

Създаденият по инициатива на Българска фондова борса и Българска независима енергийна борса,
Green Finance & Energy Centre получи първа награда в категорията „Зелен проект“ на конкурса „Найзелените компании в България 2021“, организиран от b2b Media.
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8.15.

Обучение на тема „Въведение в структурирането на зелени облигации“

На 20 май 2021 г. се проведе първото обучение от програмата на европейския лидер в
специализираните финансови и инвестиционни консултации - Panthera Solutions, чийто партньор за
страната ни е Българска фондова борса. Обучението беше посветено на тема „Въведение в
структурирането на зелени облигации“ и е част от три курса в област „Устойчивост“.
На 10 юни 2021 г. се проведе обучението „Иконометрично моделиране на финансовите пазари“, част
от шестте курса от цикъла „Изкуствен интелект“.
Информация за предстоящите обучения на Panthera Solutions, можете да намерите на уеб страницата
на Българска фондова борса, рубрика „Кариери и обучения“: https://www.bse-sofia.bg/bg/careers
8.16.

Нормативна уредба и правила на БФБ

Считано от 25 Май 2021 г. е в сила изменение в част III Правила за допускане на финансови инструменти
на Пазар за растеж на МСП Bеam (Пазар BEAM) от Правилник за дейността на Българска фондова борса
АД.
Измененията в правилника са одобрени с Решение на Съвета на директорите на Борсата от 17.05.2021
г. Част III от Правилата (в сила от 25.05.2021 г.) може да бъдат намерени на интернет страницата на
Борсата на следния адрес: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules
8.17.

Първичното публично предлагане на Син Карс Индъстри направи фурор

Близо три пъти бяха презаписани акциите на компанията за електромобили по време на аукциона
днес. Това е второто, изключително успешно IPO на пазарa за растеж на малки и средни компании
beam на Българска фондова борса.
БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от Син Карс Индъстри с цел
осъществяване на първично публично предлагане на до 2 милиона обикновени безналични акции.
Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.
8.18.

Програмата beamUp lab е финалист за престижна награда в 9-то издание на конкурса за
малки и средни компании на Федерацията на европейските фондови борси
Federation of European Securities Exchanges - FESE и Организацията на европейските
емитенти EuropeanIssuers

Номинацията на българската платформа е в категорията на програми със значимост за развитието на
стартъп и МСП екосистемите – “Special Mention” като директно се конкурира с естонската Enlight
Research ОU.
Наградите представят успешни IPO-та от цяла Европа и дават ясни примери за ползите от листването
на капиталовия пазар.
Победителите сред общо 27-те номинирани компании и програми в петте категории на Еuropean Small
& Mid-cap Awards 2021 ще станат ясни през ноември на специална церемония в Порторож, Словения.
Пълният списък можете да видите на следния линк:
http://europeanissuers.eu/SMENominatedCompanies
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8.19.

Технологичните Endurosat и Software Group дебютират на форум на платформата
Deutsche Borse Venture Network
На 24 юни 2021 – Компаниите от програмата beamUp lab Endurosat и Software Group се представиха
пред световни инвеститори от платформата Deutsche Borse Venture Network® (DBVN). Това е дебют на
български фирми в Digital Investor Talks - форматът на платформата, който среща растящи компании и
инвеститори.
Digital Investor Talks са предназначени само за членове на DBVN, а Endurosat и Software Group взеха
участие благодарение на специалната покана, която БФБ получи като жест към динамично
развиващите се български компании.
Това е изключителна възможност за двете компании да проправят пътя за много други от страната ни.
Участието на български фирми във формати като този на DBVN ги поставя на световната карта на
инвеститорите. Endurosat и Software Group използват програмата ни beamUp lab като трамплин към
глобалния успех.
Двете компании бяха подбрани от DBVN сред участниците в beamUp lab, които покриват критериите
за членство в мрежата, след предварителна оценка и по предложение на БФБ - партньор на
платформата за България.
В закрита онлайн среща ще участваха още 7 компании от платформата като всяка от тях направи кратко
представяне на дейността, финансовите показатели и плановете си за развитие, така че да привлече
интереса на инвеститорите.
DBVN e платформа за подпомагане на растящи компании от Германия и Европа, създадена от Deutsche
Borse. Към настоящия момент тя обединява над 200 компании и близо 460 инвеститори от цял свят с
реализирани повече от 152 финансиращи рунда за над 4,9 милиарда евро.
Повече
за
партньорството
на
БФБ
с
DBVN,
можете
да
прочетете
на:
https://beamuplab.space/bg/venture_network
8.20.

Cтартирането на пазар MTF BSE International

На 30 юни 2021 г. беше извършен end-to-end тест в реална среда във връзка със стартирането на пазар
MTF BSE International, проследяващ целия процес от момента на въвеждане на котировките и
поръчките до реалното приключване на сделките. Тестът беше извършен извън обичайното време на
търговия, като покупката и продажбата на финансовите инструменти, предмет на теста, бяха нетирани.
Сключените в резултат на теста сделки бяха видими в търговската система Т7, както и в RSS
информационни потоци за сключени сделки.
За целите на теста на 30.06.2021 г. беше активирана за търговия емисията акции с емитент Apple, ISIN:
US0378331005. След извършване на тестовите сделки, емисията беше временно спряна от търговия до
старта на търговията на пазар MTF BSE International.
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9. Търговия със собствени акции на Борсата
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Графика 6б: Движение на цената и оборота с акциите на „БФБ“ АД през
периода (сделка по сделка)

31.12.20

Таблица 6б показва сравнение
на изтъргуваните обеми и
движенията на цената за
периода. Движението тук е
разнопосочно,
като
прави
впечатление, че през януари
оборотът нараства, а през месец
май, намалява с 58% спрямо
януари, докато броят на
сделките е висок през януари и
април,
а
по-нисък
през
февруари.

11.01.21

01.01.21

thousand

Търговията със собствени акции Графика 6а: Движение на цената и оборот с акциите на „БФБ“ АД през
на „Българска фондова борса“ периода (по сесии) и сравнение
АД (борсов код BSE) бе с по- 6,700
Обем (лотове)
Цена
100
Q2 '21
Q1'21
висока активност, отколкото 6,200
90
през предходното шестмесечие. 5,700
80
Средната цена през първо 5,200
70
шестмесечие на 2021 г. беше 4,700
60
5,381 лв. за акция. Цената в края 4,200
50
на шестмесечието се повиши 3,700
40
спрямо тази в началото с 1,15 лв. 3,200
30
за акция или 23,47% (от 4,90 лева
2,700
20
за акция цена на затваряне на 30
2,200
10
декември 2020 г. до 6,05 лева за
1,700
0
акция цена при затваряне на 30
юни 2021 г.). Минималната цена
за периода беше 4,44 лева за
акция, а максималната 6,30 лв. за акция. Общо бяха прехвърлени 309 055 лота в 564 сделки, оборотът
бе 1 643 664 лв., което в сравнение с прехвърлените през второ шестмесечие на 2020 г. 102 897 лота в
169 сделки и оборот от 477 276 лв. представлява увеличение в прехвърления обем с 200%, ръст на
оборота със 233% и ръст в броя сделки от 244%. Търговия имаше в 89 от общо 120 сесии за периода.
Таблица 6а показва сравнение на показателите първите две тримесечия на 2021 г. При сравнение на
двете тримесечия се забелязва спад на показателите оборот и брой сделки през второ спрямо първо
тримесечие на 2021 г.
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Таблица 11А: Обем, оборот и брой сделки с акции на БФБ – сравнение със съответния месец на
предходния период
Месец

Обем
лотове

2021.01
2021.02
2021.03
2021.04
2021.05
2021.06

86 856
50 517
49 428
55 030
28 757
38 467

% промяна спрямо
съответния месец
на Q1 '21

Оборот
(лева)

% промяна спрямо
съответния месец на
Q1 '21

415 826
246 078
245 240
-36,64% 329 825
-43,07% 173 999
-22,18% 232 697

-20,68%
-29,29%
-5,11%

Брой
сделки

% промяна
спрямо
съответния
месец на Q1 '21

150
53
99
125
64
73

-16,67%
20,75%
-26,26%

Таблица 11Б: Обем, оборот и брой сделки с акции на БФБ – сравнение с предходния месец
Месец

Обем
лотове

2021.01
2021.02
2021.03
2021.04
2021.05
2021.06

86 856
50 517
49 428
55 030
28 757
38 467

% промяна спрямо
предходния месец

Оборот
(лева)

-41,84%
-2,16%
11,33%
-47,74%
33,77%

415 826
246 078
245 240
329 825
173 999
232 697

% промяна спрямо
предходния месец

-40,82%
-0,34%
34,49%
-47,25%
33,73%

Брой
сделки
150
53
99
125
64
73

% промяна
спрямо
предходния
месец
-64,67%
86,79%
26,26%
-48,80%
14,06%

10. Индекс CGIX
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Стойността на индекса CGIX се повиши от
106,32
до
133,30
пункта
през
шестмесечието, което представлява ръст от
26,98 пункта или 25,38%. Както се вижда и
от
графиката,
шестмесечието
се
характеризираше с ръст който с леки
колебания
продължи
през
цялото
шестмесечие. Най-ниската стойност на CGIX
през тримесечието беше на 8 януари и бе
105,67 пункта, а най-високата бе на 21 юни
и достигна 135,35 пункта.
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11. Корпоративно управление
Във връзка със законовите задължения на Българска фондова борса в качеството й на публично
дружество, през първото шестмесечие на 2021 година Борсата оповести пред публичността и изпрати
в Комисията за финансов надзор следната информация:
 05.01.2021 г. – Актуализация на информацията на Директора за връзки с инвеститорите
 21.01.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 25.01.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 26.01.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 29.01.2021 г - Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2020г.
 29.01.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 03.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 04.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 05.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 08.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 11.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 12.02.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 26.02.2021 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
 12.03.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 16.03.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 19.03.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 22.03.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 23.03.2021 г. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 29.03.2021 г. – Годишен финансов отчет за 2020 г.
 20.04.2021 г. – Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
 23.04.2021 г. – Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021 г.
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05.05.2021 г. – Годишен консолидиран отчет за 2020 г.
17.05.2021 г. – Друга нерегулирана информация
21.05.2021 г. – Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и
материали за общо събрание на акционерите
21.05.2021 г. – Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
26.05.2021 г. – Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
28.05.2021 г. – Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021 г.
15.06.2021 г. – Друга нерегулирана информация
24.06.2021 г. – Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на
ЕП и на Съвета
29.06.2021 – Протокол от Общо събрание на акционерите.

Финансовите отчети на дружеството и новините бяха оповестени едновременно на български и
английски език.
12. Информационни технологии
През първо шестмесечие, края на март 2021 г., завърши разработването и беше даден старт на
официалната интернет страница на Green Finance and Energy Centre – think tank за устойчиви финанси
и енергетика – www.gfecentre.org
Подменени бяха OS на дисков масив,защитна стена и IPS към последна препоръчителна версия.
Подменено беше опорно оборудване на интернет доставчици и повишена скоростта на интернет
свързаността.
Подменени бяха сървърни сертификати на системите extri.bg и x3news.
През месец май 2021 успешно беше проведен вътрешен одит на Системата за управление (СУ) на БФБ
АД за установяване на съответствието на сертифицираната СУ със стандартите ISO 9001 и ISO 27001.
В края на месец юни беше извършена актуализация на търговската платформа Т7, в съответствие с
календара на промени от доставчика на услугата.
Създадена е нова секция в официалния сайт на БФБ и са извършени промени в информационната
система, като подготовка за предстоящото пускане на нов пазар – MTF BSE International.
13. Международна дейност
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През м. януари представители на БФБ участваха в първата работна среща на инициатива под
егидата на Полската фондова борса, чиято цел е да се създаде общ онлайн портал с
информация за капиталовите пазари от Централна и Югоизточна Европа, като по този начин
съдейства за популяризирането на целия регион пред потенциални чуждестранни
инвеститори, както и за разширяване на възможностите за регионално сътрудничество между
пазарите. В срещата участваха представители на 9 фондови борси, като предстои да се
конкретизира правната форма на партньорството между участниците, както и обхвата на
данните, предмет на публикуване на интернет страницата, и начина за тяхната актуализация.
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И през този период БФБ продължи сътрудничеството си с пазарните оператори от Югоизточна
Европа - Македонска борса за ценни книжа АД, Скопие и Загребска борса АД, в рамките на
общата инициатива СЕЕ Линк. В рамките на това партньорство представители на БФБ участваха
в регулярните срещи на надзорното тяло на инициативата. В тези срещи бяха формулирани
различни идеи, свързани с насърчаване на взаимната познаваемост между пазарите от
региона и техните членове и участници. В този смисъл на заседанието, проведено през месец
март, беше приета идеята за организиране на регулярни информационно-познавателни
форуми, насочени към взаимна информираност сред пазарните членове и участниците от
пазарите в региона.
Продължава работата в рамките на това партньорство и на Програмата за пазарни проучвания
(Listed SMEs Research Coverage Programme), като през месец януари в рамките на тази програма
беше публикувано и разпространено пазарно проучване за още един български емитент.
През Месец февруари 2021 г. Българска фондова борса сключи споразумение и ще партнира
на Panthera Solutions в страната ни. Консултантската компания е европейски лидер в областта
на специализираните финансови и инвестиционни обучения. В резултат на договореностите
между двете компании българските експерти, които биха искали да повишат квалификацията
си до най-високите стандарти в индустрията ще имат достъп до 16 обучителни курса през
годината в 4 основни области – човешки и изкуствен интелект, приложна етика и устойчивост.
Партньорството с Panthera Solutions е част от цялостната политика на БФБ за повишаване на
финансовата и инвестиционна култура в страната ни.
Българска фондова борса се включи в световна инициатива за подкрепа на женското
лидерство. В израз на съпричастността си към каузата представители на жените в БФБ, които
са 60% от средния и висш мениджмънт на институцията, дадоха тържествено начало на сесията
на 8 март 2021 г.. Инициативата се провежда за седми път и тази година обхваща над 90 борси
в цял свят. Сегашното й издание е под надслов „Жените начело: Постигане на равнопоставено
бъдеще в свят обхванат от Covid-19”.
Инициативата се провежда в партньорство с Международната финансова корпорация (IFC),
Световната федерация на борсите (WFE), Инициативата за устойчиви борси (SSE Initiative), на
която е член БФБ, Глобалния договор на ООН, UN Women и Women in ETFs (WE), с цел
насърчаване равнопоставеността на половете в сферата на капиталовите пазари.
Българска фондова борса (БФБ) стана партньор на Deutsche Borse Venture Network®.
Стартъпите и МСП от България ще имат бърз и лесен достъп до капитали в Германия и цял свят
чрез новосъздаденото партньорство. Deutsche Borse Venture Network е екосистема, която се
състои от 460 рискови инвеститори от 32 страни по света. 200 компании са членове на тази
екосистема и те са успели да наберат общо 4,6 милиарда евро финансиране от 2015 г., когато
е основана Deutsche Borse Venture Network.
БФБ заедно с Deutsche Borse Venture Network, създават нов хоризонт за българските компании,
който да стимулира тяхното развитие и растеж. БФБ ще служи като мост към мрежата чрез
безплатна оценка и консултации на компаниите - потенциални членове от България.
Българските компании - кандидати за влизане в Deutsche Borse Venture Network - трябва да
отговарят на поне три от следните критерии: за стартиращи предприятия в ранен етап – да имат
не по-малко от 1 милион евро приходи, да покриват някои специфични бизнес индикатори
като напр. голям брой нови потребители или голям растеж на клиентската база и др., да имат
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добре известен инвеститор и привлечен капитал от над 1 милион евро; за по-зрели компании
– да имат не по-малко от 10 милиона евро приходи; да отчитат годишен от ръст на приходите
от поне 30%, годишна нетна печалба над 0,5 милиона евро, собствен капитал над 5 милиона
евро, добре известни водещи инвеститори и привлечен капитал над 10 милиона евро. Повече
можете да видите на: https://beamuplab.space/bg/venture_network.
14. Основни рискове и несигурности, пред които е изправена „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, 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 и политиката по тяхното
управление са регламентирани в част VІ - Правила за управление на риска от Правилника за дейността
на БФБ.
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 БФБ документират мерките и процедурите по установяване, управление и
оценка на рисковете, свързани с дейността на Борсата по реда на чл. 86, 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;
- 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.
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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 Българска фондова борса – други рискове, свързани с
предлаганите услуги, неидентифицирани в правилата за управление на риска на БФБ.
- 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
- Лихвен риск
- Данъчно облагане
- Други системни рискове
Подробно описание на рисковете, характерни за дейността наБългарска фондова борса, 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.
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15. Акционерна структура на Българска фондова борса
Съгласно направена справка, към 30 юни 2021 г. акционерният състав на Борсата е концентриран в
четири основни вида лица, както следва:
Таблица 12. Акционерна структура към 30.06.2021 г.
Вид
Министерство на финансите
Инвестиционни посредници и търговски
банки
Други юридически лица
Физически лица
Общо
От които чуждестранни акционери

Брой акции
3 295 000

%
50,05%

984 850
1 378 563
924 447
6 582 860
211 390

14,96%
20,94%
14,04%
3,21%

Графика 7: Акционерна структура на „Българска фондова борса“ АД към 30.06.2021 г.

Физически лица
924 447
14,04%
Други юридически
лица
1 378 563
20,94%
Инвестиционни
посредници и
търговски банки
984 850
14,96%
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16. Членове на Българска фондова борса
През първо шестмесечие на 2021 г. бе прекратено членството на един инвестиционен посредник, но и
бе приет един нов член. Така броят членове на Борсата се запази 46 (виж Таблица 13).

Таблица 13. Членове на БФБ към 30.06.2021 г.
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД

ИП "Фаворит" АД

ИП "Авал ИН" АД

ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД

ИП "АВС Финанс" АД

ИП "Ъп Тренд" ООД

ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД

ИП "ЮГ Маркет" АД

ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД

ТБ "Алианц Банк България" АД

ИП "БенчМарк Финанс" АД

ТБ "Банка ДСК" АД

ИП "Булброкърс" ЕАД

ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД

ИП "Варчев Финанс" ЕООД

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 "МК Брокерс" АД

ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД

ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД

ТБ "Юробанк България" АД

ИП "Реал Финанс" АД

Трейдгейт АГ-Берлин

ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД

Ууд и компания финансови услуги a.s.-Прага
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17. Финансово състояние на Българска фондова борса
Финансовият отчет на Българска фондова борса АД е изготвен съгласно приетата счетоводна политика
на БФБ и представя информация за финансовото й състояние и резултатите от дейността й.
17.1.

Активи/пасиви

Сумата на активите на „Българска фондова борса“ АД към края на първото шестмесечие на 2021 г. беше
с 5 217 хил. лв. (42,79%) по-висока от стойността им в края на 2020 г.
В размера на нетекущите активи има положителна промяна от 68 хиляди лева (0,69%). Текущите
активи нарастват с 221% или 5 149 хиляди лева в резултат на ръст по позицията Други вземания и
предплатени разходи с 5 296 хил. лева. Спад от 97 хиляди лева има в стойността на позициите
Търговски вземания и 50 хил. лв. при позицията Парични средства и парични еквиваленти. Към края
на първото шестмесечие на 2021 година, Борсата е депозирала 992 хил. лв. в срочни депозити в банки.
По отношение на пасива, към края на 2020 година бе натрупана печалба в размер на 998 хиляди лева.
Към края на текущия период е натрупана печалба в размер на 4 866 хиляди лева. Съответно,
собственият капитал на дружеството нараства със 4 335 хиляди лева. Натрупаната печалба на
дружеството в края на шестмесечието се дължи основно на резултата от дейността през текущия
период.
Нетекущите задължения бележат ръст спрямо края на 2020 г. и възлизат на 137 хиляди лв. Текущите
задължения бележат ръст от 156% или 861 хил. лв.

17.2.

Приходи/разходи

По отношение на Приходите от основна дейност, Борсата реализира ръст спрямо същия период на
2020 г. от 42 % или 376 хиляди лева, който се дължи главно на увеличаван на приходите от договори с
клиенти със 327 хил. лв. (37%). Таксите от оперативен сегмент “Регистрация и поддържане на емисии
финансови инструменти за търговия“ нарастват с 195 хиляди лв., следствие на въведената нова тарифа
за таксите. Към края на тримесечието дружеството отчита 27 хиляди лв. такси за докладване на данни
ОМП.
„Финансовите приходи“ също отчитат минимален ръст от 2 999 хил. лв. и възлизат на 5 241 хил. лв. в
края на отчетното шестмесечие.
По основните разходни пера има ръст от 20,40 % спрямо 30.06.2020 година. Нарастване с 171 хиляди
лева или 32% има при „Разходи за външни услуги “. При разходите за амортизации също има ръст от
13,46% или 14 хил. лв., а „Разходи за персонала“ се увеличават с 13,53% или с 94 хил. лева. Промяната
в останалите разходни пера е незначителна.
Към 30.06.2020 г. е реализирана печалба от оперативна дейност в размер на 1 779 хил. лв., а през
текущия период оперативната печалба е на стойност 4 876 хил. лв. Печалбата от оперативна дейност е
в следствие на повишените приходи.
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17.3.

Финансов резултат

Към края на първото шестмесечие на 2021 г. нетният финансов резултат, реализиран от „Българска
фондова борса“ АД е положителен в размер на 4 876 хил. лв., което се дължи главно на оперативни
приходи, надхвърлящи разходите от основна дейност.
17.4.

Сделки със свързани лица

Общият размер на сделките със свързани лица през отчетния период е, както следва:
Таблица 14. Сделки със свързани лица
Продажби на свързани лица
Продажби на свързани лица
Получен дивидент
Получен дивидент
Наем на офис
Такса сделки, такса членство,
такса интернет търговия
Такса сделки, такса членство,
такса интернет търговия
Информационно обслужване
Такса поддържане на ЦК
Общо

Свързано лице

БНЕБ ЕАД
Централен депозитар АД
Сервиз финансови пазари ЕООД
Бенчмарк Финанс АД
Юробанк България АД
Сервиз финансови пазари ЕООД
Министерство на Финансите

Доставки от свързани лица

Свързано лице

Деловодни услуги
Информационно обслужване
Възнаграждения за оперириране с
продукта Х3
Административно обслужване

Сервиз Финансови Пазари ЕООД
Централен депозитар АД
Сервиз Финансови Пазари ЕООД

Общо

БД Консулти ООД

30.06.2021
BGN ‘000

30.06.2020
BGN ‘000

5208
4
20
22

2 202
20
22

5

3

1
2
5 232

1
2
2 250

30.06.2021
BGN ‘000
3
14

30.06.2020
BGN ‘000
18
1
1

77

-

94

20

Разчети със свързани лица
Разчетните взаимоотношения със свързани лица включват вземания по продажби към 30.06.2021 г.:
няма (30.06.2020 г: 1 х.лв.). Към 30 юни 2021 г. начисленият дивидент все още не е изплатен от
дъщерното дружество Българска Независима Енергийна Борса ЕАД в размер на 5,208 хил.лева и от
Централен депозитар АД 4 хил. лева.
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17.5.

Основен доход на акция

Нетната печалба на една акция е изчислена на база на нетната печалба на „Българска фондова борса“
АД за периода и броя на обикновените акции през отчетния период.
Таблица 15. Доход на акция
Основен доход на акция
Средно претеглен брой акции
Загуба/печалба за периода (BGN’000)
Загуба/доход на акция (BGN)
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30.06.2020
6 582 860
1 779
0,27

30.06.2021
6 582 860
4 876
0,74

