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В-К ПАРИ 

ИНТЕРВЮИРАЩ: МАГДАЛЕНА ИВАНОВА 

  

Господин Папазов, как ще коментирате една от мерките, които 
предлагат политическите партии, за стимулиране на българския 
капиталов пазар? 

- Доколкото прочетох материалите в броя от 2 юли на в. Пари, 
НДСВ предлага мерки за стимулиране на пазара, които според мен са 
добри, стига да се реализират така, както са замислени. Всъщност 
българският капиталов пазар имаше много добър шанс с последните две 
правителства, които му помогнаха значително дори и с това, че се 
въздържаха да се месят. Да не говорим за целенасочените действия и 
данъчна политика. 

Доколкото видях, Синята коалиция предлага приватизация на 
борсата. За мен е много интересно подобно тотално обръщане на 
мнението на Иван Костов, защото точно той беше министър-председател 
на България, когато насилствено одържавиха борсата, а после неговите 
подчинени я докараха до фалит и едва я спасихме след идването на 
правителството на НДСВ. Предполагам, че сините разчитат на късата 
памет на хората. Ако, не дай Боже, дойдат на власт, предполагам, че 
отново ще направят същот о - ще продадат БФБ на някоя малка борса 
срещу тлъста комисиона, както навремето направиха с някои банки. 

Колкото до същността на въпроса - според мен приватизацията, 
макар и необходима, не бива да бъде самоцел. Основната задача е да се 
намери и да се подбере подходящ партньор, който ще се ангажира с 
дългосрочното развитие на българския капиталов пазар, а не с простото 
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продаване на някой, който е готов да плати и после да съсипе пазара, за 
да си възвърне бързо парите. Уви, такива печални примери има. 

В последните две години и половина имаше проявен силен 
интерес от много сериозни партньори, за жалост разразилата се 
финансова криза провали потенциално създадените отлични 
възможности. 

 
От ГЕРБ имат предложение мажоритарните държавни дялове в 

различни компании да бъдат обединени в една холдингова структура, 
която да бъде листната на борсата. Какви са механизмите да се случи 
това и възможно ли е на практика? 

- Това е интересна идея. Предполагам, че би могла да е много 
успешна. Както казват обаче, дяволът е в детайлите. Много добри идеи са 
били проваляни от малките подробности. Засега никой от 
икономическите експерти на ГЕРБ не е идвал на среща с ръководството 
на борсата, за да обсъждаме конкретни идеи. Надявам се, ако получат 
доверието на българския избирател, да го направят. 

 
 
Кои са основните проблеми на капиталовия  пазар според вас 

към този момент? 
- Проблемите са няколко групи. Най-важните са свързани с 

глобалната финансова криза, която далеч не е свършила. Друга група 
проблеми са свързани с облекчаване на достъпа на чуждестранните 
инвеститори до българския пазар, както за да купуват местни ценни 
книжа, така и да регистрират и да търгуват чуждестранни книжа, 
възползвайки се от благоприятния данъчен режим. От няколко години се 
опитвам да популяризирам идеята, че България има потенциала да стане 
финансов център в Европа. Засега обаче само борсата извървя своя път 
към интегриране в европейските структури. За жалост колегите от 
Централния депозитар не бързат със свързването си с европейските 
депозитарни и клирингови институции. Това определено не съдейства за 
привличането на чуждестранни инвеститори. Миналата година след 
въвеждането на Xetra две от водещите световни инвестиционни банки 
искаха да започнат да търгуват на БФБ. За съжаление специфично 
български процедури на клиринг и сетълмент на ЦД ги накараха да се 
откажат. 

В този смисъл вторият основен проблем според мен е 
интегрирането или по-скоро свързването на Централния депозитар със 
сродните институции в ЕС и осигуряването на т.нар. интероперабилити. 
Ако това не стане, боя се, че усилията на борсата са били напразни. 

 
Предвиждате ли мерки за справяне с изключително ниската 

ликвидност на БФБ напоследък? 
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- БФБ направи това, което се очакваше. Избрахме и въведохме в 

експлоатация една от най-съвременните и надеждни платформи за 
търговия в света. За жалост това се оказа недостатъчно. Вторият „шлюз” 
на пазара - Централният депозитар - все още не е отворен. В последните 
месеци започнахме да обмисляме алтернативни идеи как да решим 
проблема в интерес на нашите членове и инвеститорите. Надяваме се да 
успеем да намерим работещо решение. 
 

 


