
 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ БФБ 

във връзка с обновяване на категориите в секцията „Новини” на 
интернет страницата на БФБ-София 

 
От 16.04.2010г. влизат в сила промени в категориите новини, 

публикувани от БФБ-София в секцията „Новини” на нейната интернет 
страница. Промяната е част от цялостното преструктуриране и 
оптимизиране на процеса на управление на секцията, който ще приключи до 
края на второто тримесечие на годината.  

Промените, които ще влязат в сила от 16.04 са свързани с 
оптимизация и актуализация на категориите новини, публикувани от Борсата 
и автоматизация на процеса на публикуване на новините, свързани с 
оповестяване на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите. 
В тази връзка някои от съществуващите към момента наименования на 
категориите новини ще бъдат променени, като ще бъдат добавени и 11 нови 
категории новини. 

В таблицата по-долу е представена информация за новите 
наименования на категориите. 

Друга новост по отношение на публикуваните новини е въвеждането 
на активен линк към всеки конкретен отчет в съобщенията от категорията 
„Финансови и други отчети”.  
 
 
Старо наименование на 
категориите новини в секция 
„Новини” 

Ново наименование на категориите 
новини в секция „Новини” 

Промени в устава на дружеството Вътрешна информация 
Промени в управителните органи Вътрешна информация 
Промени в адреса на управление Вътрешна информация 
Промени в капитала на 
дружеството 

Вътрешна информация 

Вземане на решение за 
преобразуване и прекратяване на 
дружеството 

Вътрешна информация 

Решение за откриване или 
закриване на клон 

Вътрешна информация 

Обратно изкупуване на финансови 
инструменти 

Вътрешна информация 

Уведомление за дялово участие Вътрешна информация 
Търгово предлагане Вътрешна информация 



 

 

Откриване на производство по 
несъстоятелност 

Несъстоятелност 

Друга информация за търговската 
дейност 

Друга информация 

Откриване на процедура по 
ликвидация 

Откриване на производство по 
ликвидация 

Решения на ОСА Протокол от Общо събрание на 
акционерите 

Счетоводни отчети Финансови и други отчети 
Общо събрание на акционерите Общо събрание на акционерите-

Архив 
Решения за разпределение на 
печалбата 

Решения за разпределение на 
печалбата-Архив 

СД-Вземане на решение за 
регистрация на финансови 
инструменти 

Регистрация на финансови 
инструменти 

СД-Временно прекратяване на 
търговията с регистрирани 
финансови инструменти 

Временно спиране на търговията с 
регистрирани финансови 
инструменти 

СД- Прекратяване регистрацията 
на финансови инструменти 

Прекратяване регистрацията на 
финансови инструменти 

СД- Преместване на емисии от 
един пазарен сегмент на друг, 
както и от един пазар на друг 

Преместване на емисия на друг 
пазар или сегмент 

СД- Вземане на решение за 
членство 

Приемане на нов член 

СД- Прекратяване на членство Прекратяване на членство 
СД- Вземане на решение за 
приемане на борсов посредник 

Приемане на борсов посредник 

СД- Окончателно отстраняване на 
борсов посредник от достъпа до 
търговия 

Прекратяване на достъпа до търговия 
на борсов посредник 

СД- Налагане на парична глоба на 
борсов член 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 

СД- Налагане мярката 
„предупреждение” на борсов член 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 

СД- Временно отстраняване на 
член от борсовата търговия 
(наказания) 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 

СД- Временно отстраняване на 
борсов посредник от достъпа до 
търговия (наказания) 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 

СД- Налагане на парична глоба на 
борсов посредник 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 



 

 

СД- Налагане мярката 
„предупреждение” на борсов 
посредник 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията 

СД- Задължаване на борсов член за 
предприемане на конкретни мерки 

Решения на СД, свързани с надзора 
върху търговията  

Дата на първа котировка на нова 
емисия 

Друга информация-Архив 

Блокови и репо сделки Друга информация-Архив 
Общо събрание на акционерите на 
БФБ 

Друга информация-Архив 

Промяна на параметрите на 
регистрирани финансови 
инструменти на „Приватизационен 
пазар” 

Приватизация през БФБ-София 

БФБ индекс Индекси на БФБ-София 
Предстоящи събития Друга информация-Архив 
Съобщение от БФБ-София Съобщение от БФБ-София 
Други новини Друга информация 
Лихвено плащане Лихвено плащане 
Амортизационно плащане Амортизационно плащане 
Инструменти, отговарящи на 
изискванията на чл. 8 от Наредба 
16 на КФН 

Инструменти, отговарящи на 
изискванията на чл. 8 от Наредба 16 
на КФН 

 Представяне на покана за свикване 
на ОСА и материали за ОСА 

 Публикация на поканата за свикване 
на ОСА 

 Уведомление за дивидент в акции 
(увеличение на капитала със 
собствени средства) 

 Уведомление за паричен дивидент 
 Заявления за допускане до търговия 
 Други заявления 
 Уведомления относно увеличение на 

капитал с права 
 Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК 
 Проспекти 
 Поставяне на емисия под 

наблюдение 
 Информация за членове на БФБ-

София 
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