
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
CFA Institute отбелязва 50-годишнината  от създаването на CFA 

Програмата си с  
Церемония за официално откриване на търговската сесия на БФБ-

София на 29 май 2012 
В този ден подобни церемонии се провеждат на рекордните 19 борси по цял свят 

 

София, 29 май – CFA Institute, глобалната асоциация на професионалистите в областта 

на инвестирането, която определя стандартите за професионално отличие празнува 

50-годишнината от създаването на програмата си за сертифицирани финансови 

аналитици (CFA), като в лицето на Българската Си Еф Ей Асоциация участва в 

церемония по откриването на търговската сесия на БФБ-София. На същия ден подобни 

церемонии се провеждат в още 26 финансови центъра по цял свят.  

 

Взети заедно, тези церемонии представляват най-големия брой участия в церемонии 

по откриване или закриване на борсови сесии от една организация за един ден. 

Церемониите са прелюдия към следващите ги почивни дни когато над  149,000 

кандидата от 168 страни ще се явят на изпити за преминаване на ниво I, II или III от 

изпитите за придобиване на CFA сертификат на 2-ри и на 3-ти юни. Тези церемонии 

дават началото на празнична година за CFA Institute, който проведе първия си подобен 

изпит през юни 1963.  

 

CFA сертификатът определя стандартите за упражняване на професиите, свързани с 

вземане на инвестиционни решения и е признат по цял свят като стандарт за етика в 

професията. През първата година 268 професионалиста стават сертифицирани 

финансови аналитици (CFA). След 50 години носители на този сертификат са над 

100,000 души от 135 страни. Те олицетворяват най-високите професионални 

стандарти и компетентност в световната инвестиционна общност.  

 

По повод на провеждането на церемониите Джон Роджърс, Президент на CFA Institute 

заяви: “Няма по-добър начин да отпразнуваме успеха и международното значение на 

CFA програмата от това мащабно глобално събитие. От времето на онзи първи изпит 

CFA програмата нарасна неимоверно. Оттогава досега финансовата индустрия 

посрещна много предизвикателства и аз се гордея с въздействието, което CFA Institute 

продължава да оказва в сферите на етиката, образованието и вещината в професията.” 

 

В глобалната инициатива се включи и Българската Си Еф Ей Асоциация, заедно с 
БФБ-София, като проведоха церемония за откриване на борсовата сесия в София в 
9:30 часа на 29 май 2012. 
По повод на събитието Калин Методиев, Председател на Българската Си Еф Ей 
Асоциация  заяви „Българска CFA Асоциация като представител на CFA Institute в 

България е активен проводник за налагането на висши професионални и етични 

стандарти на българския и регионални финансови пазари.  Изключително доволни сме 



                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от съпричастността и подкрепата на Българска фондова борса като наш най-естествен 

съмишленик в това начинание.”, а Георги Български, член на СД на БФБ-София  каза 
„При срещи с чуждестранни инвеститори един от факторите, които те оценяват високо 

при цялостния преглед на възможностите за бизнес и инвестиции в страната е факта, 

че България е на водещо място по сертифицирани финансови аналитици на глава от 

населението в световен мащаб. За нашите чуждестранни партньори CFA 

акредитацията е не само символ на отлична подготовка, високи етични и 

професионални стандарти, а и на потенциал за развитие в областта на финансите и в 

частност капиталовите пазари.” 
 

Другите местни асоциации и борси, които подкрепиха инициативата на CFA Institute 

на 29 май се намират в Аман, Амстердам, Брюксел, Букурещ, Будапеща, Хонг Конг, 

Кувеит, Лондон, Мексико сити, Наироби, Дубай, Ню Йорк, Нова Зеландия, Париж, 

Прага, Сингапур, Тайланд, о-в Мавриций и Торонто 

 

Първоначално CFA програмата набляга на анализ на американски акции, като 

подчертава етиката и професионалните стандарти. Днес тя е поставена в глобален 

контекст и обхваща теми като анализ на дългови ценни книжа, на алтернативни 

инвестиции, на деривативни инструменти и управление на портфейли. CFA Institute 

наследява Федерацията на финансовите аналитици, основана през 1947г. в резултат 

на призив за създаване на програма за сертифициране от един от гигантите в 

професията - Бенджамин Греъм.  

 
 
За CFA Institute 
CFA Institute е глобална асоциация на професионалистите в сферата на управлението 

на инвестициите, която задава стандартите за най-висок професионализъм. 

Организацията е уважаван източник на познание и информация за глобалната 

финансова общност и двигател за етично поведение на пазара. Целите на 

организацията са да създаде среда, в която на първо място са интересите на 

инвеститорите, пазарите фунционират по най-добрия възможен начин и икономиките 

растат. CFA Institute има над 110,000 члена в 139 държави и територии, включително 

100,000 носители на CFA сертификата. За повече информация: www.cfainstitute.org. 

 

Българската Си Еф Ей Асоциация обединява сертифицираните финансови аналитици в 

България. Тя има 187 члена, а всяка година над 150 души полагат изпит за 

преминавана на едно от трите нива, необходими за придобиване на сертификата. 

 

 

http://www.cfainstitute.org/Pages/index.aspx

