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Практически инструменти и решения на 

БФБ за повишаване ефективността и 

качеството на разкриване на 

информация от публичните дружества 

Илиян Димитров 

гл. експерт 

Корпоративно развитие 

Българска Фондова Борса – София АД 



Не питайте какво може Вашата страна 

да направи за Вас. Запитайте се какво Вие 

можете да направие за страната си. 

 

Джон Ф. Кенеди 



Допълнителен 

КАПИТАЛ 

за  
РАЗВИТИЕ 

НА БИЗНЕСА 

Основна функция на капиталовия 

пазар 
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... ФРАГМЕНТИРАН ... 

... НЕЕФЕКТИВЕН ... 

... СКЪП ... 

Капиталов пазар без пазарен 

оператор 



Предмет на дейност 

организиране на регулиран пазар 

на финансови инструменти като 

система за търговия 

Основна мисия 

 равен достъп до пазарната 

информация 

 еднакви условия за участие в 

търговията с ценни книжа. 



 RTS 

 SOFIX 

 COBOS 

 XETRA 

 EXTRI 

20 години от първата търговска сесия! 





Роля на  
БФБ - София 

БФБ-
София 

Информира 

Подпомага 

Стимулира 

Рекламира 



… да информира … 

Секция  

“РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ 

• Нормативна база 

• Видове информация 

• Начини за разкриване на информация 

• Добри практики при разкриването на 

информация 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПУБЛИЧНО 

ПРЕДЛАГАНЕ 

Как да организираме успешно 

публично предлагане 



 

 Новини на английски език 

 ЕКСТРИ 

 Профили в X3News 

 Секция „Счетоводни отчети“ 

 Секция „Общи събрания на 

емитенти“ 

 Профили на дружествата в 

сайта на БФБ-София 

… да подпомага … 



... да стимулира ... 

- Инициативи 

- Индекси 

- Роудшоута 

- Отстъпки 

- Ново сегментиране на 

пазарите 

- Други 



... да рекламира ... 

- Нов месечен информационен 

бюлетин 

- Информация в тримесечния 

бюлетин на БФБ-София 

- Нова секция за Premium 

Market 

- Представяне на българския 

капиталов пазар 



 20 години история 

 Детайлна нормативна база 

 Над 10 години практика 

 Ефективни системи 

 Асоциации на ДВИ 

 Отворен пазар 



Благодаря за вниманието 

Илиян Димитров 
гл. експерт 

Корпоративно развитие 

Българска фондова Борса - София 
 

София 2012 г. 


