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10-ти икономически форум за Югоизточна Европа 

Дискусионен панел 2 „Капиталовите пазари - перспективи след кризата” 

6 ноември 2008 г.  

 

На 6-ти Ноември 2008г. г-жа Бистра Илкова, изп. директор на Българска 
Фондова Борса – София взе участие в 10-тия Икономически форум за Югоизточна 
Европа. Г-жа Илкова бе участник в Дискусионен панел 2, чиято основна тема бяха 
перспективите пред капиталовите пазари. Другите участници в панела бяха: 

 

• Поздравление - Марин Стоянов - изпълнителен директор на Синергон холдинг 

• Апостол Апостолов, председател, Комисия по финансов надзор 
• Мурис Чичич, директор, Фондова борса - Сараево 

• Иван Щериев, главен изпълнителен директор, Македонска фондова борса 

• Модератор - Румен Панайотов - изпълнителен директор, УД Синергон Асет 
Мениджмънт 

 

Представената от г-жа Илкова презентация засегна влиянието на финансовата 
криза върху фондовите борси в региона, както и въпроси свързани с развитието на 
капиталовия пазар в България. 

 
Г-жа Илкова подчерта, че в настоящия момент основният приоритет на БФБ-София е 

възвръщане в доверието в българския бизнес, представен на борсата, т.е. бизнеса който 
работи на светло. За целта Борсата ще предприеме редица от мерки и действия в следните 
приоритетни насоки: 

1. Активна подкрепа на публично търгуваните компании; 
2. Продължаване на работата по привличане на емитенти и популяризиране на ползите 

и предимствата от публичността сред частните компании в страната. В новите условия 
обаче ще се прецизира подхода към различните предварително дефинирани фокус-групи - 
малък и среден бизнес; производствени, финансови, търговски и др.; 

3. Търсене на решение за създаването на приложим модел на работещ механизъм за 
финансиране на малките и средни предприятия; 

4. Въвеждане на нови финансови инструменти с цел разнообразяване на 
инструментите за инвестиране и търсене на партньори и/или решения за организиране на 
процеси на клиринг и сетълмент, които да позволят търговията на деривати; 

5. Привличане на чуждестранни емитенти и практическо осъществяване на двойни 
листвания на чуждестранни дружества на местния пазар;  

6. Привличане на чуждестранни инвеститори; 
7. Продължаване на активния диалог с всички пазарни участници – емитенти, 

посредници, регулаторния орган, асоциацията на банките, инвеститорите и др.; 
8. Задълбочаване на конструктивния диалог, връзките, контактите и стратегическото 

партньорство с борсите от региона и Европа като цяло. 
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