
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ БФБ 

във връзка с проведена анкета сред публичните дружества и 

емитентите 

 

С оглед подобряване на диалога между БФБ-София и емитентите на 

ценни книжа бе организирана 

анкета, имаща за цел да 

проучи мнението на 

емитентите на ценни книжа 

относно качеството на 

комуникацията между тях и 

Борсата. В анкетата участваха 

70 публични дружества  и 

емитенти на ценни книжа. 

Направеният анализ на 

резултатите от анкетата 

показва следното:  

Анкетираните дружества 

смятат, че нивото на комуникация е отлично/37%/ или много добро/42%/, 

като над 97% от анкетираните считат, че отговорите, които получават от 

експертите от Борсата на зададените от тях въпроси са професионални. Това 

се дължи на 

откритостта и 

отзивчивостта на 

експертите, които 

оказват съдействие 

на емитентите при 

възникнали 

проблеми – над 

94% от 

анкетираните 

винаги или в 

повечето случаи са 

получавали такова 

съдействие.  

 



 

 

Най-често публичните дружества и емитентите общуват с Борсата по 

телефона (73,5%) или чрез интернет (19,1%). В същото време над 77% от 

дружествата не ползват форума на Борсата поради това, че не считат, че това 

е ефективен начин на комуникация (32,1%) или защото принципно не 

ползват форуми (39,6%). 

Всички анкетирани почти единодушно одобряват организирането на 

срещи с Борсата за обсъждане на текущи въпроси, като мнозинството 

(43,9%) считат, че подобни срещи следва да се провеждат всяко тримесечие. 

На базата на получените отговори, препоръки и предложения от 

публичните дружества Борсата планира да предприеме следните действия за 

подобряване функционалността и информативността на уеб-сайта си: 

 1. Създава се допълнителна секция на интернет страницата на Борсата, 

насочена към новорегистрираните за търговия дружества и другите 

публични дружества и емитенти на ценни книжа, относно законовите им 

задължения за оповестяване на информация. В тази секция Борсата ще 

публикува и информация относно промените в нормативната база, свързана 

с тези задължения, както и допълнителни данни, съобразени с дадените от 

емитентите препоръки. Секцията ще бъде достъпна за ползване, считано от 1 

август 2009 г.  

2. Въвежда се практиката при предстоящо вземане на решения на 

Съвета на директорите на БФБ-София, налагащи фундаментални промени, 

касаещи публичните дружества и емитентите, Борсата да открива в 

поддържания от нея форум специална тема за дискусия, където публичните 

дружества и емитентите да могат предварително да се запознаят с въпросите, 

които предстои да се обсъждат. По този начин компаниите ще могат да 

изложат позициите си и с това да участват активно при вземането на 

решения. 

3. Сервиз финансови пазари ЕООД продължава работата по 

актуализиране и обновяване функционалността на системата ЕКСТРИ като до 

средата на август ще бъдат представени на клиентите на системата 

актуализирани електронни форми и допълнителни услуги. 

4. Борсата има пълна техническа готовност за финализиране на проекта 

по осъществяване на връзка между X3News и системата Е-register на 

Комисията за финансов надзор. Успешното стартиране на връзката между 

двете системи значително ще улесни публичните дружества в изпълнението 

на техните законови задължения по оповестяване на регулираната 

информация.  
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