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Чрез настоящата позиция Българска фондова борса АД (БФБ) изразява пълната 

си подкрепа за публикуваната от Министерството на финансите концепция за личните 
сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен Депозитар“ АД  
(т.н. „спящи акции“) и заложените в нея мерки.  

БФБ е готова да подкрепи всяко разумно и конструктивно решение, както и да 
участва в дискусии и експертни обсъждания, свързани с различните аспекти на 
поставения проблем, с оглед намиране на адекватно и удовлетворително решение. 
Същевременно БФБ не намира за конструктивен подхода на определени организации, 
отхвърлящ категорично предложенията от Концепцията, без да предлагат възможно 
алтернативно решение. По-нататъшното отлагане на намирането на решение би 
довело до задълбочаване на проблема и увеличаване броя на лицата, които реално не 
упражняват правата си като акционери в съответните дружества. 
 

Считаме за важно да отбележим, че БФБ е една от над 15-те организации, които 
учредиха и участват активно в работата на Съвета за развитие на капиталовия пазар. В  
края на 2016 г. беше одобрена Стратегията за развитие на капиталовия пазар, която 
включва като мярка 6 активизиране на акциите, придобити в резултат на масовата 
приватизация, намиращи се в „спящи“ (неактивни сметки). Следва да се отчете факта, 
че анализът на Европейската банка за възстановяване и развитие от месец ноември 
2017 г., отнасящ се до аналогичен проблем в още три държави от региона, съдържа 
предложение за решение, сходно с предложеното от Министерството на финансите.   
 

Убедени сме, че предвидените в Концепцията мерки ще повишат 
ангажираността и заинтересоваността на миноритарните акционери към дейността на 
дружествата и участието им в техния корпоративен живот, както и  по отношение на 
предложения Инвестиционен фонд. Следва да се отбележи, че спящите акции, 
независимо че номинално отговарят на определението за свободно търгуваем обем 
(free-float), на практика не са такива. Затова преместването им от Регистър А в 
клиентски сметки при инвестиционен посредник (Регистър Б), потенциално би имало 
положителен ефект върху ликвидността на този инструмент, както и вливането им в 
активите на Фонда, след  изтичането на предложения срок. Следва да се има предвид, 
че упражняването на правата по тези акции ще даде възможност на притежателите им 
реално да получат дивидентите, които са били разпределени от дружествата. 
 

В обобщение БФБ счита, че заложените в Концепцията мерки потенциално ще 
доведат до: 

• по-висока ангажираност като цяло на миноритарните акционери в публичните 
компании; 

• по-висока ангажираност на мениджмънта на компаниите към миноритарните 
акционери; 

• по-висока ликвидност, вследствие на „вливането“ на т. нар. „спящи“ акции в 
свободно търгуваемия обем; 



 
 

 

• реална възможност голяма част от миноритарните акционери да получават 
разпределените от компаниите дивиденти и да участват в бъдещи увеличения 
на капитала. 

 
БФБ би искала още веднъж да прикани всички заинтересовани организации и лица за 
провеждане на конструктивен диалог в търсенето на решение на идентифицираните от 
предложената Концепция проблеми. 
 
В израз на волята си за намиране на удовлетворително решение на въпроса със 
„спящите“ акции, БФБ заявява, че ще подкрепи инициативата на Централен депозитар 
еднократното прехвърляне на такива акции да става безплатно за притежателите им. 


