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Какво остана за доизглаждане между Българската фондова борса и Комисията за 

финансов надзор около пускането на Xetra, което доведе до частично одобряване на 

борсовия правилник?  

- Няма драма и не може да има. Комисията е регулаторният орган, а ние поднадзорно лице 

и всеки си знае мястото. Между нас е имало само диалог, няма драма. Твърдя го абсолютно 

сериозно, всичко друго е инсинуация. Комисията имаше няколко допълнителни въпроси, 

които останаха недоизяснени въпреки неколкомесечната работа. По отношение на думата 

частично обичайна практика във взаимоотношенията с органите на регулатора е да останат 

определени текстове, които подлежат на доизясняване, и да се даде срок на регулирания 

пазар да ги допълни. 

 

Какви са останалите неодобрени текстове?  

- Някои от въпросите са за по-точно дефиниране на определени понятия като старши 

брокер и администратор. Това са понятия, които можем без проблем да дефинираме и те 

няма как да създадат проблеми. Искам да отбележа още, че и всеки инвестиционен 

посредник трябва да отбележи в своите правила, които ясно да бъдат разписани, правилата 

за степен на достъп на своите служители до търговията. 

Тестовете обхващат и въпросите за засилване на надзорната дейност на борсата, както и за 

гаранционния фонд. Всичко ще бъде разписано по-подробно и затова нямам никакви 

притеснения. Независимо от всичко, положените усилия не са били напразни и поръчките в 

началото на първата сесия с Xetra показват, че това категорично е точно така. 
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В какъв срок ще бъдат изгладени въпросните точки от правилника?  

- Смятам, че в рамките на една-две седмици ще успеем да допълним и оформим останалите 

под въпрос дефиниции. 

 

Успяха ли всички инвестиционни посредници да се свържат с Xetra?  

- За съжаление не всички са успели да се свържат с новата система, което обаче зависи 

изцяло от тях. Ние сме дали достъп още от началото на април. Най-активите и най-големите 

се свързаха още първата седмица и започнаха тестовете. Мисля, че около десетина 

посредника нямат достъп, но не мога да дам точна бройка. 

 

Смятате ли, че Xetra ще повиши ликвидността на пазара?  

- Ние смятаме, че ще стане. Това не е само цел. Xetra не е панацея, тя е просто технологията, 

която дава по-големи възможности, а оттам нататък философията на пазара, новите 

инструменти, връщането на старите и новите инвеститори, визията на нашия капиталов 

пазар в чужбина са все фактори, които ще влияят за повишаването на ликвидността. Именно 

върху това ще акцентираме нашите усилия през втората половина на годината. 

Технологичното обновление вече е осъществено, сега ще чакаме резултатите от него. Ще 

продължим с високи темпове да изпълняваме заложените цели в бизнес програмата ни - 

популяризация на нашия пазар в чужбина и извеждането на местните пазарни участници на 

международния пазар. 

 

Това ли ще е новата ви насока за развитие на пазара?  

Миналата година пояснявахме какво е фондова борса, а тази вече имаме много по-високи 

цели, свързани с популяризирането на пазара на международно ниво, насочена към новата 

фаза във взаимоотношенията борса - емитенти - посредници - инвеститори. Първата 

конкретна стъпка ще бъде тук, в София, през септември, а след това организираме ден на 

България във Франкфурт през ноември. Във връзка с това започваме активна работа и по 

проект съвместно в Агенцията за инвестиции. 

 

Има ли вече запитвания от чуждестранни инвестиционни посредници за търговия на 

българския пазар през новата система?  

- Статистиката показва, че над 400 са инвестиционни посредници, изявили желание пред 

Комисията за финансов надзор да работят в България. Според мен забавянето (бел. ред. - на 

навлизането им на пазара) по-скоро се дължи на това, че те все още се търсят правилния 

начин за работа на българския пазар - дали чрез откриване на клон в страната или на 

принципа на свободно предоставяне на услуги. Според мен интересът по-скоро ще се 

засилва. От друга страна, ние сме направили всичко възможно още миналата година без 

проблем всеки чуждестранен посредник, който желае да стане асоцииран член на борсата, 

да го направи. 


