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„Българският борсов свят: От първо лице“ е сбор-
ник с 20 интервюта с личности, които са участвали 
в създаването и разработването на българския ка-
питалов пазар от 1991 г. до 2011 г.  

Личните спомени и професионалните мнения за 
различните етапи на пазара, и за най-важните съ-
бития в сектора, споделят детайли и емоции от 
„кухнята“ на изграждането на капиталовия пазар в 
България, неговите институции и основни играчи и 
инвеститори.  

Таня Кръстева разговаря с участници в пазара от 
Първа българска фондова борса, Българска фондо-
ва борса-София, Централен депозитар, Комисия за 
финансов надзор, инвестиционни посредници, фонд 
мениджъри, публични компании, пенсионни фондове, 

индивидуални инвеститори и финансови репортери.  

От първия читател на книгата
Иван ТаКев 
изпълнителен директор на Българска фондова борса-София

„Българският борсов свят: от първо лице” представя 
по изключително интересен начин гледната точка на 
всички основни участници, свързани с изграждането 
и развитието на съвременния български капиталов 
пазар. За пръв път биват синтезирани спомените 
и мненията на толкова широк кръг личности, като 
на читателя се представят и много непознати за 
широката публика до момента детайли, даващи 
максимално пълна картина на постиженията и 
промените, свързани с българския борсов свят.“

Таня Кръстева

е родена на 30 май 1981 го-
дина. Завършила е финанси 
в УНСС. Специализира жур-
налистика в СУ „Климент 

Охридски”. От 2002 г. до 
2009 г. работи като финан-
сов репортер и редактор 
във в. Банкеръ. В периода 
2006- 2007 г. е Директор за 
връзки с инвеститорите в 
Транскарт. От началото 
на 2009 г. става водещ на 
икономическите новини по 
БНТ. От май 2011 г. рабо-
ти в телевизия Bulgaria On 
Air. От септември е автор 
и водещ на ежедневното 
икономическо предаване 
INVESTBOOK. Автор е на 
документалния филм „Сър-
цето на борсата” (2011 г.)
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ПРЕДГОВОР

През 2011 г. ЕЛАНА навърши 20 години. Когато един човек стане на 20 години, обикновено не се връща назад към 
спомени, а гледа с очакване напред. Но когато един бизнес премине през две десетилетия, е различно…  Особено в 
условията на икономически преход в България – обикновено казвам, че заради работата ни в този период, годините за 
пенсия трябва да ни се броят по две.  Когато един бизнес навърши 20 години –изграден от нулата успоредно и заедно 
с пазара си, а  в редица случаи също го е движил напред, - това е моментът, в който вече не разчита на късмет, а се 
вглежда в постигнатото и изпуснатото, отделя поуките, на които да стъпи през следващите 20 години. Тъй като 
началото на компанията датира от първите стъпки на българския капиталов пазар, може да се каже, че и той също 
следва да навлезе в този по-зрял етап от живота си.   

Докато живяхме двете десетилетия, всичко ни се струваше недостатъчно и бавно, но ние, като българи, винаги сме 
недоволни.  Тези поколения, които изживяхме своите млади години в първите стъпки на капиталовия пазар, започнахме 
с представи от филми,  четене на книги, обучения в чужбина, за да разберем какво трябва да направим, докато 
междувременно го изграждахме.  Учехме се в движение, всички правехме грешки, но постигнахме бърз резултат– имаме 
пазар, който развитият свят е изграждал за столетия.  Той не е това, за което сме мечтали, но имаме възможността 
да погледнем към натрупана история и да видим много по-ясно какво да направим. Сега мога да кажа, че за разлика от 
нашите колеги на Запад, имахме привилегията  лично да участваме в изграждането на капиталовия си пазар. 

По тази причина се доверихме на идеята и опита на журналистката Таня Кръстева, която се зае да събере в „една 
снимка“ последните 20 години капиталов пазар чрез личните гледни точки на различни участници в него.  Тя е подбрала 
двадесет души, които са създавали, движели, наблюдавали и правели пазара. Не е реалистично да се организират 
интервюта с абсолютно всички участници,. но сме се постарали гледните точки да дават представителност на 
възможните мнения.  Благодарение  на усилията на Таня се надяваме не само да изкристализират най-важните събития 

ISBN 978-954-92843-1-7

Автор: Таня Кръстева

Издател: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД
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Първият ми въпрос към всички участници в тази книга беше как се е преплела съдбата им с капиталовия пазар. Струва 
ми се редно и аз да отговоря. Когато започнах да се занимавам с журналистика през 2002 г., почти нищо не знаех за 
Българската фондова борса. Дори си спомням, че на въпрос какво мисля за нея, отговорих че в България фондов пазар 
няма. По ирония на съдбата два месеца по-късно започнах да пиша за него. Постепенно се запознах с хората на борсата, 
с колегите журналисти, които отразяваха тази материя.

По това време от всички лъхаше голяма доза романтика и идеализъм, които заразиха и мен. Хората бяха отдадени на 
това, което правеха. Правеха го със сърце. Постепенно, обаче, настъпи пикът на пазара и както славата се стоварва 
върху един млад актьор прекалено рано, и той изгубва пътя – така ми се струва, че се случи и с българския капиталов 
пазар. Когато настъпи кризата, борсата съвсем изгуби звездния си блясък. Но не се изгуби само блясъкът, а и споменът 
за това, което е било. 

Именно затова реших да събера личните истории и емоциите на част от хората, които с много сърце изградиха 
българския капиталов пазар. Благодарение на предложението на ЕЛАНА да подкрепи тази моя идея, сега този поглед към 
историята и преживените емоции е в тази книга.  Надявам се, че в споделените в 20 интервюта мисли и емоции ще 
прозира и отговорът как капиталовият пазар да намери пътя си отново.  

Приятно четене!

на борсата, но и интервютата да ни дадат възможност да видим на едно място добрите и лошите спомени със 
съответните поуки от тях.  

Дано това издание допринесе поне малко не просто да си спомним и да разкажем неща, които на бъдещите поколения 
може би ще изглеждат смешни, но най-вече за това да сме наясно с посоките в бъдещето.  

Сегашните и бъдещите инвеститори на капиталовия пазар имат нужда не само от емоцията и еуфорията, която той 
може да им донесе.  Те имат необходимост да вярват на нас, участниците в него, че не спираме да го развиваме като 
стабилно и интересно място, и че ние не губим реалистичния си поглед върху нещата.  

Приятно четене!

За издателя ЕЛАНА Финансов Холдинг:

Част от групата ЕЛАНА, която започва първия си бизнес през 
1991 г. и в продължение на 20 години се разви като портфолио 
от компании с финансови и консултантски услуги.  ЕЛАНА 
Финансов Холдинг включва: ЕЛАНА Трейдинг (търговия на 
финансовите пазари и инвестиционно банкиране), ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт (взаимни фондове и доверително управление), 
ЕЛАНА Инвестмънт (консултиране по европейски програми). 
Втората структура ЕЛАНА Холдинг включва управлението на 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и 
ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт, която разработва проекти с 
възобновяема енергия. За 20 години ЕЛАНА е била инициатор на 
развитието на капиталовия пазар чрез редица първи стъпки 
като: първото публично предлагане на акции; първата емисия 
облигации; първото значимо търгово предлагане; създаване на 
едни от първите взаимни фондове; първия фонд за инвестиции 
в земеделска земя; едни от най-важните нови първични публични 
предлагания и др. 

http://www.elana.net 
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2005 – 2007 : Възходът на БФБ

Даниела Петкова: Накъде да се развива капиталовият пазар, като няма зададени цели

Александър Керезов: За да си публично дружество, трябва да имаш достатъчно голям капитал, 
емитиран за търговия 

Прокопи Прокопиев: Ползите могат да надделеят над страховете от публичността 

Красимир Атанасов: Когато си на гребена на вълната, всичко става лесно. Долу е стойностното  
преживяване 

Гено Тонев: За балон са нужни две неща - евтини пари и нещо, което е на мода
 

2008 – 2011: Равносметката 

Камен Колчев: Приключихме с пубертета на българския капиталов пазар 

Огнян Донев: Мястото на значимите компании за икономиката е на борсата

Михаил Недков: Способността да преценяваме ситуацията реалистично – това за мен натежава 
като опит от печалбите и загубите 

Николай Стоянов: Защитата на миноритарните акционери трябва да е мисията на 
журналистическото перо 

Владислав Панев: Компаниите трябва да дават дивиденти
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стр. 123
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стр. 139

стр. 141

стр. 151

стр. 157

стр. 163

стр. 171

Съдържание

1990-те – 2001 г.: Пътят към регулиран пазар и раждането на институциите 

Виктор Папазов: Борсата е имала моменти, в които ходи бързо, но още не е започнала да тича  

Калин Митрев: Изграждахме солидна сцена за актьорите в пазарната драма  

Апостол Апостолов: Тогава искахме да търгуваме на борсата - направихме си борса

Николай Мартинов: Инвестирането във фондовия пазар е 95% доверие  

Маню Моравенов: На този пазар доверие се печели трудно, но се губи много бързо 

Васил Големански: Борсата е лицето, но носещото тяло е депозитарят  

2001 – 2005 г.: Създаване на нормативна уредба и тласък към развитие 

Димана Ранкова: Учим се на принципа на санкциите, което не е добре

Никола Абаджиев: Пенсионните фондове и капиталовият пазар са като скачени съдове  

Николай Василев: Ако някой иска да ходи на плаж през януари, трябва да почака лятото 

Любомир Леков: Имаше заряд от подкрепа за първото IPO

стр. 17

стр. 19

стр. 31

стр. 41

стр. 49

стр. 57

стр. 63

стр. 67

стр. 69

стр. 79

стр. 87

стр. 95
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1996 г.
Основан е Централен де-
позитар. Първият екип на 
институцията е: Апостол 
Апостолов, Георги Драйчев, 
Антоанета Димова и Васил 
Големански. 

През 1996г. Комисията по 
ценните книжа и фондовите 
борси въвежда изискването 
всички листвани на
борсата компании да имат 
одобрен проспект. Тъй като 
нито една от търгуваните 
компании не отговаря на 
това изискване, Българска 
фондова борса АД преуста-
новява търговията с ценни 
книжа.

1995 г.
През юли е приет Законът за 
ценните книжа, фондовите 
борси и инвестиционните 
дружества, с влизането му 
в сила се слага началото на 
регулиран капиталов пазар. 
В съответствие с изисква-
нията в закона се създава 
Комисия по ценните книжа и 
фондовите борси. 

През 1995 г. Първа Бъл-
гарска Фондова Борса и 
фондовите борси в Пловдив, 
Варна, Русе и Велико Тър-
ново създават консорциум 
“Българско Борсово Друже-
ство” с цел изграждане на 
национална фондова борса. 
По-късно през същата 
година към дружеството 
се присъединява и Софийска 
фондова борса. Процесът на 
консолидиране на фондовите 
борси на практика почти е 
приключен. 

На 5 декември 1995 г. е 
взето решение ПБФБ да 
бъде пререгистрирана 
като Българска Фондова 
Борса АД. 

Чрез вливане в БФБ, Пло-
вдивска фондова борса, 
Черноморска фондова борса 
АД - Варна, Русенска фондова 
борса и Фондова борса 
“Север” - Велико Търново се 
преобразуват в клонове на 
БФБ. С този акт се поставя 
началото на изграждането на 
Българската фондова борса 
като национална борсова 
институция. Съветът на 
директорите на новата 
БФБ се състои от 9 души 
и включва Виктор Папа-
зов - председател, Калин 
Митрев, Олег Недялков от 
ОББ, Пламен Орешарски от 
Министерство на финансите 
- зам.-председател, Пламен 
Грозданов от ТСБанк, Пламен 
Вачков от Мултитех, Нико-
лина Мичева от БНБ, Иван 
Радев от Юнионбанк и Орлин 
Георгиев от Кредитна банка

1997 г. 
На 5 май 1997 г.  Министер-
ски съвет взема  решение 
държавата да участва с 
непарична вноска като учре-
дител на национална фондова 
борса – ново дружество. 
Според разпореждането 
министърът на финансите 
трябва да покани банките, 
инвестиционните посре-
дници, застрахователните 
дружества и други търгов-
ски дружества за участие в 
учредяването на фондовата 
борса.

През юли 1997 г., вследствие 
на вливането на Софийска-
та фондова борса в БФБ, 
наименованието на борсата 
се променя на „Българска 
фондова борса-София” 
(БФБ-София). С решение 
на общото събрание на 
акционерите, проведено на 21 
юли  1997 г., капиталът на 
дружеството е увеличен от 
100 на 199 млн. лева чрез из-
даване на нови 99 000 акции 
с номинална стойност 1000 
лв всяка, срещу непарична 
вноска/апорт/, направена 
от българската държава. 

1992 – 1994 г 
През този период в България 
се създават 20 регионални 
фондови борси или фондови 
отделения към стоковите 
борси. Капиталовият пазар 
все още е нерегулиран. 

През 1993 г. е създаден 
първият борсов индекс в 
България - FBSE, който е 
класически ценови борсов ин-
декс и отразява движението 
на котировките на ценните 
книжа, регистрирани на 
официалния пазар на Първа 
Българска Фондова Борса.

1907 г.
Приема се първият Закон за 
фондовата борса, за да регу-
лира фондовата и стоковата 
борси.

1914 – 1947 г.
На 15 април е издаден царски 
указ №7, с който се разре-
шава учредяване на първата 
истинска фондова борса в 
България — Софийска фон-
дова борса (СФБ). Тя започва 
реална дейност през януари 
1918 г, като първоначално на 
нея се търгуват акциите на 
21 дружества.  СФБ прекъсва 
работа от 1925 г. до 1928 г. 
По време на икономическата 
криза от 1929-33 г. борсата 
работи символично поради 
фалита на много компании 
и липсата на достатъчно 
сделки. След края на криза-
та борсовата търговия се 
активизира и има листнати 
30 дружества.

През 1947 г. Софийската 
фондова борса е прекратена 
със закон. 

1991 – 1992 г.
През юли  се приема Тър-
говският закон, който дава 
възможност на 8 ноември  
да се учреди Първа българ-
ска фондова борса като 
акционерно дружество. Тя 
е официално открита на 2 
май 1992 г., а нейната първа 
борсова сесия се състои на 
5 май същата година. През 
1992 г. е учредена и Софийска 
Фондова Борса. 

Хронология на важните събития в българския капиталов пазар
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борсовата приватизация на 
35% от БТК. Според някои 
изчисления собствениците 
на компенсаторни инстру-
менти у нас са били 600 000 
души, включително наследни-
ците им. Стотици от тях 
са участвали в борсовите 
приватизации срещу компен-
саторни инструменти. 

2002 г.
През 2002 г. се осъществя-
ва първото увеличение на 
капитал с търгуеми права 
- от Свилоза АД. На аукциона 
за неизползваните права 
участва само мажоритар-
ният собственик, който 
изкупува правата почти 
на минимално възможната 
тогава цена (1 ст., сега е 
0,1 ст.), а емисионната цена 
на една нова акция е 1 лв. 
Емисията е била подготвена 
от инвестиционния посред-
ник София интернешънъл 
секюритиз АД. 

В края на 2002 г. за търговия 
на БФБ-София са регисти-
рани за първи път компен-
саторните инструменти 
(поименни компенсационни 
бонове, компенсаторни 
записи и жилищни компенса-
торни записи). Те поскъпват 
с 60% за първите 9 месеца 
след регистрацията си от 
15% за 1 лв. номинал до 24% 
от номинала. Впоследствие 
цената на компенсаторните 
инструменти се увеличава 
4 пъти и достига 110% в 
началото на 2005 г. при 

2001 г.
На 26 юни 2001 г. се обявява 
първото значимо търгово 
предлагане на БФБ: Солвей 
Шишеджам Холдинг АГ - 
Виена отправя търгово пред-
ложение за акциите на Солвей 
Соди на цена от 13 лв./бр.  
На 27 юни се регистрира най-
голям дневен ръст на SOFIX 
от съществуването му (до 
2011 г.) – индексът реагира 
23,46% нагоре, като акциите 
на дружеството поскъп-
ват  в рамките на деня с 
над 200%. Инвестиционен 
посредник по предлагането е 
ЕЛАНА АД. 

На 16 юли 2001 г. е разпреде-
лен първият голям дивидент 
на БФБ-София, който е 
гласуван от Слънчев бряг 
АД. В началото на годината 
акциите на дружеството се 
търгуват на цена от 5 лв./
брой.  Брутният дивидент е 
от 11,0458 лв./акция, а на 30 
юни 2002 г. нови 5,7597 лв. 
се получават от акционери-
те в дружеството.

2000 г.
През януари 2000 г. влиза в 
сила новият Закон за пуб-
личното предлагане на ценни 
книжа, който създава условия 
за ефективна защита на 
инвеститорите, за стабил-
ност на пазара, спазване 
принципите на равнопоста-
веност на участниците, про-
зрачност и необратимост 
на сделките, за динамика и 
глобализацията на капитало-
вите пазари. По новия Закон  
регулаторният орган вече 
е Държавната комисия за 
ценни книжа.  

През октомври 2000 г.  се 
въвежда първата система 
за търговия на БФБ-София 
-  RTS Plaza (Russian Trading 
System), която е напълно 
автоматизирана, а първата 
є версия е разработена на 
базата на системата за 
търговия на NASDAQ.

На 20 октомври 2000 г. 
започва изчисляването на 
основния индекс на БФБ-Со-
фия - SOFIX.

1999 г. 
Първата емисия облигации 
стартира търговия на 
БФБ-София в новия сег-
мент „Облигационен“ на 9 
август 1999 г. Това е емисия 
корпоративни облигации на 
ПроСофт, като мениджър на 
предлагането е ЕЛАНА АД. 

1998 г. 
Началото на публично пред-
лагане на акции на борсата 
е положено чрез пилотния 
проект на Министерството 
на промишлеността за при-
ватизация на предприятия 
през борсата - продажбата 
на 60% от Елкабел. Мени-
джъри на тази първа емисия 
са ЕЛАНА АД и БРИБ. Търго-
вията с книжата на Елкабел 
започва на 12 януари 1998 г., 
като първата сделка със 
100 акции е при цена 17 300 
лв и за секунди цената се 
качва с 10%, което е опреде-
лената гранична стойност 
за деня.  

На 14 април 1998 г.  са обна-
родвани промени в Закона за 
ценните книжа, които уреж-
дат статута на публичните 
дружества. 

През май 1998 г. за първи 
път на „Свободен пазар“ на 
БФБ-София излизат вече 
всичките 1041 предприятия 
от масовата приватизация. 
„Свободен пазар“ е специални-
ят сегмент за преференциал-
ни акции от предприятията, 
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Апортът представлява сгра-
да и дворно място на бул. 
„Христо Ботев” 61 (бивш 
театър „Ренесанс”, кино 
„Г.Димитров“, към 2011 г. 
дискотека „Син Сити“). Чрез 
тази вноска делът на държа-
вата в капитала на борсата 
става 49.7%.

На 9 октомври 1997 г. БФБ-
София АД  получава лиценз 
от Комисията по ценните 
книжа и фондовите борси.

Първата търговска сесия 
се провежда на 21 октомври 
1997 г. 

Първата сделка е за 26 975 
акции на „Компания за инже-
неринг и развитие”. Продавач 
по нея е Евър АД, а купувач е 
Обединена Българска Банка. 
До края на годината на БФБ-
София се търгуват вече 121 
компании.  

включени в програмата за 
масова приватизация чрез 
инвестиционни бонове.
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2007 г. 
Това е годината на бума на 
борсата и на първичните 
публични предлагания, като 
за 12 месеца общо 9 нови 
компании излизат на БФБ-Со-
фия и привличат 387 млн лв. 

Годината на рекордната 
стойност на SOFIX, който 
достига  1981,8 пункта на 
8 октомври 2007 г. Най-ни-
ската стойност на индекса 
от началото му е през 
2001 г., когато се понижава 
до 70 пункта. След пика на 8 
октомври основният индекс 
започва колебливо своето 
движение надолу, като от 
края на октомври до края 
на ноември 2007 г. спадът 
е 15%.  

От 18 до 20 април 2007 г. 
се провежда първото IPO на 
българска добивна компания 
– Каолин, в което компания-
та предлага 5 млн нови акции 
при минимална емисионна 
цена 12.50 лв.  Свободно 
търгуемият капитал е 20%.  
На IPO-то има презаписване 
от над 3 пъти. На 21 май 
започва търговията с акци-

2006 г. 
През 2006 г. се появяват 
първите големи първични 
публични предлагания, които 
дават стимул за бум на 
IPO-та в България. Първото 
голямо IPO е на Химимпорт, 
което се провежда от 7 до 
20 септември 2006 г. и 11 
млн. акции са предложени на 
инвеститори при фиксирана-
та цена от 4 лв. за акция – 
това представлява 8.5% от 
капитала на дружеството.  
Презаписването на това IPO 
е над 2.5 пъти. Търговията 
с акцията на Химимпорт 
на БФБ-София стартира 
на 30 октомври 2006 г. и 
максималната постигната 
цена спрямо емисионната 
в първата борсова сесия е 
с ръст 35%, като COBOS 
блокира за известно време. 
Инвестиционен посредник 
по емисията е Централна 
кооперативна банка. 

През октомври 2006 г. 
София Комерс Заложни къщи 
АД издава първите привиле-
гировани акции на БФБ-Со-
фия, привличайки 2,11 млн. 
лв. Инвестиционен посред-

максимум от 502 лв. за ак-
ция. По изчисления на брокери 
с този вид книжа са закупени 
тогава около 150 хил. акции 
от телекома.

От 1 февруари 2005 г. започ-
ва изчисляването на втория 
официален индекс на БФБ-
София - BG 40. Той включва 
емисиите акции на 40-те 
дружества с най-голям брой 
сделки за последните шест 
месеца.

На 1 юни 2005 г. получава 
лиценз първият АДСИЦ за 
инвестиции в земеделска - 
ЕЛАНА Фонд за земеделска 
земя АДСИЦ, създаден то-
гава от ЕЛАНА. През 2011 г. 
дружеството има други 
мажоритарни акционери и 
носи името ЕЛАРГ фонд за 
земеделска земя АДСИЦ.

ник по емисията е Статус 
Капитал . 

На 16 ноември 2006 г. се 
провежда IPO-то на първата 
индустриална компания, която 
пожелава да се качи на бор-
сата – Монбат. Компанията 
предлага 24% от акциите си 
за листване на борсата. Това 
заедно с първото предлагане 
се превръщат в събитията 
на годината за капиталовия 
пазар.  Предложени са 4.7 млн. 
акции при минимална цена от 
5.5 лв, като има презаписване 
от над 6 пъти, а заявките са 
удовлетворени на цена 6.95 
лв.  Търговията с акции на 
Монбат започва на БФБ-Со-
фия на 3 януари 2007 г. , като 
максималният ръст спрямо 
емисионната цена в рамки-
те на първата сесия е 51%. 
Инвестиционен посредник на 
емисията е ЕЛАНА Трейдинг.  

2005 г. 
През януари 2005 год. се 
осъществява публичното 
предлагане на остатъчния 
пакет от 34.78% от капита-
ла на Българска телекомуни-
кационна компания (БТК) АД, 
като тя става най-голямата 
публична компания. Тази бор-
сова приватизация се счита 
за най-важната сделка в ран-
ната история на БФБ-София, 
тъй като дава значителен 
тласък на фондовия пазар и 
привлича много чуждестран-
ни инвеститори.  Още през 
първия ден на борсова тър-
говия пазарната капитализа-
ция на БТК надхвърля 2 млрд. 
лв. В предлагането са се 
включили активно притежа-
телите на преобразуваните 
в компенсаторни инстру-
менти лихвоточки, защото 
до този момент не са имали 
друг шанс за „осребряване“ 
на записите си.  В този 
случай обаче получават право 
да закупят акции срещу 
компенсаторните си записи. 
Именно с този тип книжа са 
платени и най-високите цени 
за акции от БТК при търга 
- например абсолютният 

2003 г. 
На 8 януари 2003 г. се 
състои първото обратно 
изкупуване на БФБ-София -  
осъществено от Албена АД. 
Инвестиционният посредник 
по изкупуването е Булбро-
кърс.  

На 4 март 2003 г. стартира 
официално първата система 
за подаване на поръчки през 
интернет на БФБ – COBOS. 

Също през март 2003 г. 
ДКЦК е заменена от нов 
регулативен орган – Комисия 
за финансов надзор, който 
вече регулира както инвес-
тиционните дружества, 
така и пенсионните фондове, 
и застрахователните ком-
пании.

През 2003 г. Агенция за 
приватизация обявява за 
продажба миноритарни 
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2004 г. 
На 9 януари 2004 г. Коми-
сията за финансов надзор 
издава лицензи на първите 
дружества за секюритизация 
на активи - Капитал Директ 
- 1 АДСИЦ (в областта на 
секюритизацията на взе-
мания) и на Ти Би Ай – БАК – 
Недвижима собственост (в 
областта на недвижимите 
имоти).

От 7 до 23 юли 2004 г. се 
реализира първото първич-
но публично предлагане на 
акции на БФБ-София.  То е 
на Интернет компанията 
Инвестор.БГ, като чрез 
него привлича 1,07 млн. лв. 
от около 300 инвеститори.
Инвестиционни посредници 
за емисията са Карол Финанс 
и ПФБК. 

пакети от 11 стратегиче-
ски предприятия, обединени 
в т.нар. пул „Мечта“ и пул 
„Енергетика“.  Приватизаци-
ята на пул „Мечта“ започва 
с три дружества: Булгар-
табак Холдинг АД, ДЗИ и 
„Проучване и добив на нефт и 
газ“. Първо на БФБ-София се 
пускат 9.3% от Булгартабак 
Холдинг АД, което активизи-
ра търговията. 
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2011 г.
На 6 януари 2011 г.  започва 
търговията с акции на БФБ-
София, след като в края на 
предишната година е взето 
решение българската борса 
да стане публична. Размерът 
на емисията е малко над 6.5 
млн акции.  Първата сделка с 
акции на БФБ е направена от 
Огнян Донев, изпълнителен 
директор на Софарма. 

2010 
На 8 януари 2010 г. на БФБ 
бе въведен първият дерива-
тивен инструмент – това 
са варантите, издадени от 
Енемона. Емисията е в раз-
мер на 5 966 800 варанти, с 
емисионна стойност от 0,17 
лева. Те дават право на ти-
тулярите им да упражняват 
в 6-годишен срок правото 
си да запишат съответния 
брой акции от базовия актив 
на варантите по емисионна 
стойност 18,50 лв. за акция, 
които Енемона АД ще издаде 
при последващо увеличение 
на капитала си.

На 13 септември 2010 г. на 
Общо събрание на акционе-
рите на БФБ-София, е взето 
решение за увеличаване на 
капитала на борсата при 
номинална цена на акциите 
от 1 лв с цел Министерство 
на финансите да увеличи дела 
си от 44% на 51%, за да се 
подготви за продажба на 
контролен пакет на страте-
гически инвеститор. 

2009 г.  
От 2008 г.  започва да се 
развива неочаквана по разме-
ри финансова криза, която се 
превръща и в икономическа. 
Т.нар. дъно на пазара е на 
24 февруари 2009 г., когато 
SOFIX затваря на 257.65 
пункта – най-ниското му 
ниво от 2006 г. до този 
момент.  

2008 г. 
На 16 юни 2008 г. БФБ-Со-
фия въвежда  системата за 
търговия  Xetra, собстве-
ност на Дойче Бьорсе, с 
която се заменя остарялата 
платформа за търговия RTS. 
Това се приема като първа 
стъпка към интеграцията на 
БФБ-София с международни-
те пазари.  

Източници на информацията: 

БФБ-София, Централен 

депозитар, www.investor.bg, 

capital.bg 

Специални благодарности за 

съдействието на Иван Такев, 

изпълнителен директор на  

БФБ-София (2011 г.)
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ите на компанията, като в 
рамките на първата сесия 
максималната постигната 
цена е с 21% по-висока от 
емисионната. Инвестицио-
нен посредник по емисията е 
Уникредит Булбанк. 

В началото на май 2007 г. за-
почват първичните публични 
предлагания на първите банки 
на борсата – Корпоративна 
търговска банка (КТБ) и 
Първа инвестиционна банка 
(ПИБ).  При КТБ се случва 
първият рекорден брой пре-
записвания на IPO – 14 пъти, 
а акцията расте в първия 
ден на търговия на БФБ на 
18 юни с 50% максимално 
спрямо емисионната цена.   
На 25 юни започва търговия-
та с акции на ПИБ, като при 
дебютната си сесия те също 
достигат до максимална 
разлика от 21% с емисион-
ната цена.  Инвестиционни 
посредници по емисиите са 
били ОББ и ПФБК.  

На 25 юли се провежда и 
първото IPO на компания от 
бързооборотния сектор – 
Девин, която предлага 3 млн 
нови акции или малко над 19% 
от капитала си. Подадени 
са поръчки за над 235 млн 
лв, като презаписването на 
акциите е 11 пъти. Акциите 
се търгуват за първи път на 
20 септември 2007 г. В края 
на борсовата сесия за деня е 
регистриран ръст от 23.44% 
за акция на Девин, в сравне-
ние с цената, постигната 
при първичното публично 
предлагане. Инвестиционен 
посредник на емисията е 
ЕЛАНА Трейдинг. 

На 3 септември 2007 г. 
БФБ-София започва да 
изчислява  два нови борсови 
индекса - BGTR30 - индекс с 
равно тегло на компаниите, 
включени в него; и BGREIT - 
секторен индекс, отразяващ 
измененията на цените на 
дружествата със специална 
инвестиционна цел, инвести-
ращи в недвижими имоти. 

На 7 октомври 2007 г. във 
в. Дневник излиза статия 
на Красимир Атанасов, 
тогава портфолио мениджър 

в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, 
със заглавие «Балониада 
2007», който предупреждава 
с нея, че е създаден балон на 
борсата и краят на еуфория-
та предстои. 

На 26 октомври 2007 г. e 
IPO-то на Трейс груп холд 
АД, което представлява пик 
на борсовата еуфория със 
своето рекордно презапис-
ване от 1480 пъти. 4000 
физически и юридически лица 
са подали поръчки за акции 
на стойност 32 млрд лв, 
като повечето инвеститори 
подават максимални поръчки 
от по 22 млн лв.  Търговия-
та с акции стартира на 15 
декември 2007 г. и в първия 
си ден цената им скача с над 
170%, като при някои сделки 
достига 1000 лв при емиси-
онна стойност 110.50 лв.

На 1 ноември 2007 г. 
Българската асоциация на 
лицензираните инвестицион-
ни посредници (БАЛИП), с 
председател тогава Камен 
Колчев, официално сигнали-
зира за прегряване на пазара 
чрез писмо до Комисията по 
финансов надзор (КФН).  

На 26 ноември 2007 г. се 
провежда едно от най-очак-
ваните IPO-та за годината 
– това на инженеринговата 
компания Енемона. Предло-
жен е 17% от капитала на 
компанията и са привлечени 
33.6 млн лв. В първата 
борсова сесия на 23 януари 
2008 г. средната цена за 
деня е с около 6% по-висока 
от емисионната. 
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Пътят към регулиран пазар 
и раждането 
на институциите
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Борсата е имала моменти, в които ходи бързо, но още не е започнала да тича 

В точното време на точното място 

През 1991 г. работех за една търговска компания. Бяха първите години след промените, и по това време нямаше много 
хора, които да разбират от финанси и икономика. Аз имах две дипломи по икономика, а също така ползвах свободно 
английски език. Бяха годините на появата на много „първи” неща - Първа частна банка, Първи частен театър… Съвсем 
естествено дойде и идеята за създаването на фондова борса. Нещо повече – само няколко години по-късно думичката 
„борса” стана много модерна, и в България се появиха десетки борси за какво ли не – стокови, чорапени, бирени, 
селскостопански, за учебници и т.н. 

Виктор Папазов е един от 
малкото хора, на които 
целият професионален живот 
е свързан със създаване на 
институциите, положили 
основата на капиталовия 
пазар в България. Той прави 
това още от 1991 г. като 
изпълнителен директор на 
Първа българска фондова 
борса, като впоследствие ре-
ализира обединението на пет 
регионални фондови борси в 
структурата на БФБ, която 
се превръща в националната 
фондова борса.  

Роден е на 18 юли 1958 г. в 
София. Завършва специалност 
„Планиране” в УНСС. Пре-
минал е през управленски 
програми в Harvard Business 
School, Stanford University, 

Georgetown University, и др. Ос-
вен че оглавява БФБ-София 
като председател на Съвета 
на директорите през 2005 г. 
до 2010 г., г-н Папазов е сред 
инициаторите на  Централен 
депозитар  и от 1996 г. до 
2006 г. е бил заместник-пред-
седател на СД на институ-
цията. За приноса си към 
капиталовия пазар е удостоен 
със званието „Глобален лидер 
на бъдещето“ през 1998 г. 
на Световния икономически 
форум в Давос.  През 2001 - 
2009 г. също е съветник към 
Икономическата комисия на 
Народното събрание.  От 
2003 г. е съсобственик и уп-
равляващ партньор на Creative 
Solutions ООД, Agro Aqua АД, 
Wine Partners АД, Advanced 
Management Ltd. 
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Голямата заслуга за създаването на компютърната система за търговия на борсата има Калин Митрев, който я 
направи заедно с още няколко души екип. С него изнесохме и битката ценните книжа на публичните дружества да са 
безналични. Впоследствие Калин Митрев стана първия председател на Централен депозитар. Заради този опит по-
късно оглави масовата приватизация в България – процес, с който се справи блестящо.  

Много борси – хилава търговия 

В началото на 1992 г. се появи втората фондова борса в столицата  - Софийска фондова борса. Отидох на втората им 
сесия, за да видя как работят. Сесията им протичаше по-скоро като аукцион за уникални предмети. Подходът, който 
бяха възприели, беше подходящ за продажба на картини. При тях всичко се пишеше на черната дъска, не че в това има 
нещо лошо. Например, три оферти за продажба на акции на Първа частна банка. Интересното беше, че се продаваха 20 
бр. за 1000 лв., 50 бр. за 1100 лв.. и други 30 - на 1200 лв. Водещият сесията пита: „Кой иска да купи 20 акции на 1000 
лв.?” Всички вдигат ръка. Тъй като търсенето надвишава предлагането, се въвежда стъпка от 50 лева. Така на цена от 
1050 лв.. всички вдигат ръце;  на 1100 лв.. – двама-трима вдигат; вече на 1150 лв.. – само един. В резултат на тази 
процедура купувачът разбира впоследствие, че е купил акциите на по-висока цена, отколкото е било възможно. Според 
мен, точно този неподходящ модел допринесе за неуспеха на Софийската фондова борса впоследствие. 

През 1992-1993 г. избухна модата на фондовите борси и техният брой в България достигна около 20. Всички стокови 
борси в страната започнаха да правят фондови отделения. Постепенно се нароиха борси из цялата страна – две във 
Варна, две в Бургас, във Видин, Велико Търново, Русе. Дори в Перник имаше фондова борса! В Раднево пък имаше една 
зеленчуково-фондова-транспортна-стокова борса. Човек да се чуди да се смее ли или да плаче. Спомням си, че шефът 
на борсата в Раднево беше дошъл при нас и ни заяви, че тъй като са в центъра на България, те ще са борсата и ние 
въобще не трябва да си хабим парите и времето, ами да затваряме овреме. Големият брой борси обаче предопредели 
и появата на първите мошеници и пирамиди у нас през 1994-95 г. 

В началото на прехода БНБ обособи от всеки свой клон търговска банка. Така в България бяха създадени около 80 банки, 
сред които Биохим, Електроника, Балканбанк, Хеброс и т.н. Тези банки пуснаха акции, които се търгуваха. Започнаха да 
се появяват и първите акционерни търговски дружества. Търговският закон беше много либерален и беше много лесно 
да се пуснат акции на пазара.

През първите години тази търговия не генерираше много приходи. Ние оцеляхме благодарение на капитала си и на 
лихвите, които той носеше, но и заради стриктното управление на разходите. Винаги съм управлявал изключително 
консервативно, стремил съм се да имаме резерви и да сме в състояние да поемем всякакви неочаквани обрати. 

Виктор Папазов

Гледайки назад във времето, днес знам, че имах шанса да бъда на точното място в точното време. Имах вярното 
образование, но имах и късмета да получа вярното предложение – а именно, да създам съвременната българска фондова 
борса. В 1991 г. за мен и за всички останали, борсата беше нещо абсолютно ново и предизвикателно. При липса на 
интернет по това време, се наложи няколко дни да прекарам в библиотеките, за да прочета и проумея за какво 
точно става дума. Допълнителен кураж ми даде опита ми като преводач - няколко години по-рано бях превел от 
английски книгата  „How the City Works“, която всъщност е едно много добро описание на това как работи Лондонското 
Сити. Аз самият се стремях непрекъснато да се самообучавам; търсех ментори и специалисти, банкери и финансови 
анализатори, от които да науча как функционира капиталовият пазар и как да го изградим най-добре у нас. Посещавах 
курсове във Великобритания, САЩ и Япония. 

Учредители на Първа българска фондова борса АД бяха компании от структурите на Мулти Интернешънъл Холдинг, сред 
които Кредитна банка и София инс, а по-късно дялове в акционерното дружество закупиха всички банки в страната, 
както и някои чуждестранни  институции като ING Bank, Wesserstain Perela, Societe General. Тази първа борса беше 
съдебно регистрирана на 8 ноември 1991 г. с капитал 10 млн. лв., което по онова време се равняваше на около 2.5 
млн. долара. Това бяха доста пари – и 25% от тях бяха внесени от компании в структурата на Мулти Интернешънъл 
Холдинг. Спомням си, че създаването на борсата беше обявено в икономическото предаване „Плюс-минус” на БНТ.

Детството на борсата 

В началото на 1992 г. започнахме да пишем правилата на борсата, като ни помогнаха един от бившите вицепрезиденти 
на New York Stock Exchange,  Джон Кинаман, а по-късно и бившият старши вицепрезидент Робърт Бишоп.Те дойдоха чрез 
американската програма за пенсионирани доброволци International Executive Service Corps. 

Решихме, че няма да работим на черни дъски и още от самия старт ще качим всичко на компютри. Винаги ще си 
спомням първата търговска сесия на борсата, която беше на 5 май 1992 г. Първата сделка направи Андрей Пръмов от 
Стопанска банка. Резултатите от сесиите се публикуваха във в. „24 часа” и в. „Пари” всяка сряда.  Тогава оборотите 
бяха само от порядъка на няколко десетки хиляди лева. Първоначално сесии имаше един път седмично – във вторник. 
Сетълментът беше на Т + 3. Това означава, че във вторник се търгува, а в петък се разменят ценни книжа и пари. 
Днес всичко изглежда архаично и смешно. Информацията „течеше” на екрана на един голям телевизор. Попълваха се 
фишове, брокерите си имаха кодове. Така бяхме организирали нещата, че най-добрите оферти  „купува“ и „продава“ да 
се визуализират на екрана. В момента, в който имаше съвпадение между „цена купува” и „цена продава”, сделката се 
сключваше автоматично. Правилата бяха ясни. Приоритетите - цена и време. Първа е най-добрата цена, първият по 
време при равна цена печели. 

Българският борсов свят: От първо лице
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благодарение на това българският капиталов пазар стана много модерен като инфраструктура. Друг е въпросът, че 
Централен депозитар през последните 10 г. (бел. ред.: разговорът се води през 2011 г.) не е мръднал напред технологично. 
Предполагам, че се дължи на нежеланието на определен кръг хора да допуснат привеждането му на европейско ниво. 

По пътя към единствена национална борса 

В Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества беше предвидено фондовите борси да се 
лицензират. Тогава се създаде и Комисията по ценните книжа и фондовите борси. За да бъдат намалени борсите в 
страната, бяха заложени много високи критерии за лицензиране. Изискванията бяха 100 млн. лв.. капитал, никой да не 
притежава повече от 5% акционерно участие (пряко и чрез свързани лица) и две трети от капитала да е собственост на 
финансови институции, като в края на първата година борсата да има не по-малко от 20 члена. С тези ограничителни 
условия всъщност беше невъзможно да има две борси в България. Между другото тези изисквания ги формулирахме ние 
и успяхме да убедим депутатите да оставят на участниците на пазара сами да намерят начин за обединението си.

При създаването на Първа българска фондова борса учредителите внесоха изискуемите 25% от капитала й, което 
се равняваше на 2.5 млн. лв. През следващата година успяхме да продадем останалите 75% от акциите на почти 
всички банки и финансови къщи в страната. Към края на 1992 г. почти нямаше банка или финансова къща, която да 
не е акционер в Първа българска фондова борса. Всъщност бяхме записали в правилата си, че за да имаш членство на 
борсата, трябва да купиш определено количество акции. Така успяхме да съберем необходимия ни капитал. Софийска 
фондова борса (СФБ) също беше акционерно дружество, но с доста по-малък акционерен капитал - ако не се лъжа 1 
млн. лв. Освен това там членството не беше обвързано с акционерно участие. С времето, в резултат на слабата 
търговия, СФБ натрупа загуби и на практика престана да работи. 

С приемането на ЗЦКФБИД започна процесът на консолидация на фондовите борси и създаването на една лицензирана 
борса. Ние успяхме да убедим колегите и да подпишем договори за вливане на Черноморска фондова борса - Варна, 
Стокова борса „Дунав” - Русе, Фондова борса „Север” и Пловдивска фондова борса в Първа българска фондова борса. При 
вливането всъщност вдигнахме капитала от 20 на 100 млн. лв. и се преименувахме на Българска фондова борса. Така 
по това време останаха да съществуват само Българска фондова борса и СФБ. 
 
През 1996 г. изтече срокът, в който съществуващите борси трябваше да се приведат в съответствие с изискванията 
на новия закон, иначе трябваше да спрат да работят. Всъщност и ние спряхме работа през есента на 1996 г. и 
започнахме преговори за сливане със СФБ, за да можем да отговорим на високите критерии.  Макар и да се бяхме 
договорили, така и не успяхме да се обединим, поради стария български проблем “кой да води бащина дружина”. След като 

Виктор Папазов

Финансовите пирамиди и борсите през 90-те 

През 1994 г. се появиха и първите пирамиди, маскирани като акционерни дружества, в основата на които бяха Майкъл 
Капустин и Иво Недялков. Първа българска фондова борса беше единствената, която не допусна акциите им да се 
търгуват. Някои като Иво Недялков се опитаха да ни “мотивират” финансово да ги допуснем за търговия, други 
като Майкъл Капустин ни заплашваха със съд, за да ни затворят устите и да не обясняваме какви са. Обаче Софийска 
фондова борса и всички провинциални борси го направиха. Мотивът им беше, че са вторичен пазар и нямат ангажимент 
към качеството на акциите, които се търгуват. И понеже по това време имаше 20 борси, пирамидите, държейки се 
като деца на разведени родители, успяха за много кратък период да се разраснат и „поразиха” много жадни за бързи 
печалби „инвеститори”...

Ние винаги сме се стремили да защитим инвеститорите, доколкото е възможно. В правилата на борсата имахме 
специална глава за допускане на акции за търговия. Това в един момент се оказа много неприятно за нас. Така докато 
другите борси правеха големи обороти, при нас почти нищо не се случваше. Спомням си една инфарктна седмица. 
Първата официално регистрирана компания на борсата се казваше ЛЕКС. В началото беше много добро дружество. В 
един момент, обаче, вече стана ясно, че собственикът й Георги Аврамов, известен като Жоро Лекса, започна да прави 
пари предимно от спекулации със собствените си акции. Естествено, катастрофата дойде. В рамките на една седмица 
не само трябваше да вземем решение да спрем от търговия акциите му, но се наложи да спрем и членството му, 
защото той имаше финансова къща, която беше член на борсата. Само няколко седмици по-късно имаше Общо събрание 
на акционерите, на което той се опита да наложи промени в Съвета на директорите на борсата, като отстрани 
неудобните му личности, включително и мен. Няколко пъти ми се е случвало да си слагам главата на дръвника, заради 
принципни въпроси. Беше много болезнено, но в дългосрочен аспект правилното решение. 

Фалитът на пирамидите наложи мнението, че пазарът има нужда от по-строга регулация.  През 1995 г. започна да се 
пише Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). По това време борсите 
по естествен път се редуцираха на около десетина. Всъщност стана ясно, че това не е бизнес, от който се печели 
кой знае колко много. Със закона се регламентира също, че ценните книжа на публичните дружества трябва да са 
безналични и техният регистър ще се води в Централен депозитар. 

С Калин Митрев успяхме да убедим депутатите в необходимостта от безналични ценни книжа. Битката беше 
безмилостна. Имаше една група хора, зад която стояха големи печатници на банкноти и ценни книжа, и те бяха готови 
на какво ли не, за да си отворят един нов пазар. Една година по-късно се състоя масовата приватизация. Представяте 
ли си какви измами щяха да се случат, ако бяхме допуснали да се отпечатват на хартия, акциите на тези дружества? 
Те печатат банкноти, та камо ли акции! Много врагове си създадохме, но успяхме да прокараме безналичните акции и 
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2006 г. бяхме натрупали толкова резерви, че вдигнахме капитала за сметка на резервите и акционерите получиха по 
още 20 акции за всяка една от акциите си. През 2007 и 2008 г. отново раздадохме няколко милиона лева дивидент на 
акционерите си. 

Платформите за търговия 

През 1992 г. ние сами направихме търговската система. През пролетта на 1996 г. Първа българска фондова борса 
подписа договор с Парижката фондова борса за сътрудничество с цел модернизация. Това беше проект за няколко милиона 
франка. Първият етап свърши точно в началото на 1997 г. Спомням си, защото французите имаха представител при 
нас. Неговите шефове бяха видели по телевизията как се пали парламента. Французите ми звъняха и ме питаха какво 
става. Смятаха, че има истинска революция и дори ми предложиха да евакуират специалиста си от София. Техният 
представител тук ги успокояваше, като им казваше, че бунтовете се случват на една улица, на която няколкостотин 
души протестират и няма нищо страшно.  

След като се смени ръководството на борсата през 1998 г., договорът с французите беше прекратен и беше сключен 
нов договор с Американската агенция за международно развитие (USАID). Така с американско посредничество беше 
закупена руската RTS система. Тя представляваше всъщност адаптация на търговската система на NASDAQ, 
направена за московската борса РТС (Руска Търговска Система). 

През 2005 г. поддръжката на тази система стана много скъпа и тогавашният изпълнителен директор на БФБ-София 
Георги Драйчев започна дискусии за смяната на търговската платформа. По същото време стартираха и процесите 
на консолидиране на фондовите пазари по света. ОМХ от едно скандинавско обединение се разрасна, като купи борсите 
в прибалтийските републики. Виенската фондова борси купи борсите в Унгария и Чехия. SBF – Paris Bourse инициира и 
създаде Euronext, обединяваща пазарите в Амстердам, Брюксел, Лисабон и лондонската LIFFE. Дойче Бьорсе направи два 
неуспешни опита да купи Лондоската фондова борса. 

Нещата бяха ясни. Не можеш с една екзотична и непозната търговска платформа да привличаш чуждестранни 
инвестиции и инвеститори. Осъзнавайки, че нямаме бъдеще като самостоятелна борса, започнахме сондажи с 
потенциални партньори. ОМХ бяха най-активни и бяха заявили желанието си да ни интегрират в тяхната група. По 
това време имаше някакви предварителни разговори и проявен интерес също от Виенската борса и от Дойче Бьорсе. 
Атинската борса предприе един много агресивен ход, като официално предложи в писмо до Съвета на директорите на 
БФБ-София своята платформа безплатно. 

Виктор Папазов

в началото на 1997  г. се видя, че СФБ няма да се влее в БФБ, успяхме да увеличим капитала до 100 млн. лв. и подадохме 
документи за лиценз. Това стана по време на служебното правителство на Стефан Софиянски. Въпреки че бяхме 
изпълнили всички изисквания на закона, правителството оказа натиск върху тогавашния председател на Комисията 
по ценни книжа, фондови борси и инвестиционни дружества Християн Танушев и той ни отказа лиценз. Впоследствие 
правителството на Костов го уволни, нищо че мандатът му беше още в средата си. Май тогава започна практиката, 
когато дойде ново правителство да сменя ръководството на комисията и на фондовата борса. След това стана ясно, 
че ако държавата не получи 50% от борсата, няма да получим разрешението. Това беше при правителството на Иван 
Костов и ако искахме да продължим работа, трябваше да се съгласим. 

Успяхме да убедим държавата, че трябва да има поне формално миноритарен пакет от 49%, да не са 50%. Вдигнахме капитала 
от 100 на 199 млн. лв., като държавата направи апортна вноска – сградата на кино Ренесанс, в която в момента се помещава 
нашумялата дискотека Син сити.  В интерес на обективността, все пак трябва да се отбележи, че тогава държавата не 
ощети съществуващите акционери и игра почтено. Така, макар грубо и силово, държавата влезе като акционер в борсата. 

През 1998 г. очаквано влязох в тежък конфликт с политически назначените в Съвета на директорите и се случи това, 
което се случва на всеки, който рита срещу ръжена. Съдбата ми всъщност беше предрешена още на общото събрание 
през 1997 г., когато се съгласихме да допуснем държавата с 49% от капитала. За мен лично това събрание беше много 
тежко. От една страна, ясно съзнавах, че ако държавата стане акционер с толкова голямо участие, тя непременно 
ще се изкуши да упражни властта си, а аз никога не съм премълчавал. От друга страна, беше поставено на карта 
бъдещето на създадената от мен борса. Ако тогава не се бяхме съгласили, неминуемо държавата щеше да ни смачка. 
Те го бяха заявили в частен разговор. Беше наистина “време разделно” – да решиш кое е по-важно, твоето его или онова, 
което си създал. Реших, че бъдещето на борсата е по-важно от мен и така проведох събранието, че държавата получи 
делът, който искаше. На това събрание в съвета на директорите влязоха Георги Прохазки, съветник на вицепремиера 
Александър Божков; заместникът на министъра – Марин Маринов, и други.

През 1996 г., виждайки че се задава хиперинфлация, бях обърнал капитала на борсата в долари. Оставих им в наследство 
350 000 долара, не си спомням вече колко лева, коли, оборудване. Когато НДСВ дойде на власт през 2001 г.,  аз отново 
се върнах в управлението. Заварихме една фалирала компания – почти нищо не беше останало. Сметките празни, 
колите продадени, натрупани дългове, загуба от 800,000 нови лева!1 Лека-полека възстановихме загубата, като през 

1По данни от финансовите отчети на БФБ-София, кумулативната загуба за периода 1999-2001 г. е в размер на 400 000 лв. Дружеството приключва 
2001 г. със собствен капитал в размер на 1.775 млн. лв. и без дългосрочни задължения.
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от европейските депозитарни институции. Мисля, че това беше и основната причина, поради която изпълнителният 
директор на ЦД Любомир Христов напусна позицията си. Просто се умори да се бори с невежи и упорити хора. 

Имаше критики относно нашия избор на платформа. Подозирам, че част от тях се дължаха на разочарованието на 
хората, които представляваха един от неспечелилите кандидати. Вече пет години балансите на борсата се публикуват. 
Всеки икономически грамотен човек може да сметне колко ни струва Xetra.  В момента ситуацията е тежка, но сега в 
огледалото за обратно виждане е много лесно да кажеш „ скъпо ни излиза“. През 2006 - 2007 г., когато вървяхме нагоре, 
ни излизаше евтино, и всички ни хвалеха, че сме най-бързо развиващият се пазар в света. 

Продажбата на БФБ-София 

Паралелно се водеха и преговори за продажбата на държавния дял на БФБ-София. Нещата дори бяха принципно договорени. 
Щеше да има и държавно решение, но не се получи. Борсата беше оценена на над 100 млн. лв.. и единият от сериозните 
кандидати не само не се стресна, но беше приел оценката. Оценките бяха направени от две от четирите най-големи 
одиторски компании. Три месеца ни деляха от сделката. Ако световната финансова криза беше закъсняла само с три 
месеца, нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. Щяхме да сме продали 50% от капитала за над 50 млн. 
лева. Може да е “всяко зло за добро”. Никой не знае какво ще се случи в бъдеще, но за мен това беше една прекрасна 
възможност, която като страна пропуснахме. 

През 2010 г. политиците отново посегнаха на борсата. Първо, смениха състава на съвета на директорите. Ние се 
опитахме да се срещнем с новия финансов министър, да му разкажем проблемите и къде се намираме. Той така и не 
пожела да се види с нас. Въпреки това заяви, че отстранява ръководството за несправяне с работата. Впоследствие 
национализираха и самата борса. Национализацията стана под формата на увеличение на капитала под условие, като 
цялото увеличение беше записано от държавата по номинал, при условие че счетоводната стойност беше в пъти по-
висока. Мотивът беше, че така държавата ще продаде борсата по-лесно на стратегически инвеститор, защото ще 
може да му предложи притежава контролния пакет. Тази национализация стана по един възмутителен начин. Три месеца 
след като държавата получи контролния пакет по номинал, БФБ-София стана публично дружество и пазарната цената 
на акциите беше 4.55 лв. Това означава, че всеки един от съществуващите акционери е бил ощетен с по 3-4 лв./акция. 
Ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, държавата извърши пладнешки грабеж. Единствените хора, 
които имахме доблестта и смелостта да станем на общото събрание, на което гласуваха увеличението на капитала 
под условие, и да се противопоставим на очевидното “разводняване”, бяхме аз и организацията на Божидар Данев. 
Всъщност тази цена, на която в момента се оценява борсата, е ликвидационната й стойност. После се чудят, че няма 
инвеститори. Даже не искам да коментирам Комисията за финансов надзор (КФН) и смяната на нейното ръководство.

Виктор Папазов

Изборът на Xetra 

През 2006 г. многократно в България идваха представители на потенциални партньори и организирахме срещи с нашите 
членове, за да могат всички да се запознаят с различните предложения. След офертата на Атинската фондова борса, 
нещата се промениха. За да можем да вземем становище, поискахме оферти и от другите потенциални парньори. 
Оферти дадоха само Дойче Бьорсе и ОМХ. Оказа се, че офертата на Дойче Бьорсе е най-добра. 

Всъщност ако сравним различните оферти и направим аналогия с избор на автомобил, ето какъв би бил изборът:

Атинската фондова борса: предлага безплатно кола, която не знаеш как функционира, кой ще ти я поддържа, има ли сервиз 
и не е ясно колко живот има в нея. Редно е да отбележим, че в този момент самите гърци обсъждаха възможността 
да вземат една от европейските платформи. При избора на търговска платформа трябва да се гледа универсалността 
на връзката и перспективите за развитие. Защо интернет е толкова разпространен, защо мобилните телефони са 
толкова разпространени? Защото имат общ стандарт и платформа. Ако бяха на 50 стандарта мобилните телефони, 
дали щяха да са така разпространени? И така, имаме една безплатна кола, която не знаеш колко е здрава.

Имаме едно шведско “возило” – много хубаво, но скъпо. Освен това ти казват, че в момента, в който излезе нов модел, 
си прибират старото и ти дават новото, като доплащаш няколкостотин хиляди евро плюс годишна такса за ползване 
на база на брой транзакции. 

А немците ти дават една хубава германска кола на лизинг и ти казват: „Караш я и ми плащаш на километър.“ Колкото 
повече километри караш, толкова по-малко плащаш на километър. Когато излезе нов модел, ти го сменят, без да 
плащаш нищо допълнително. Цената се определя на транзакция, макар и формулата да е малко по-сложна. 

Така през 2007 г. подписахме договор за въвеждането на търговската платформа Xetra, предложена от Дойче Бьорсе. 
За учудване и на самите германски колеги успяхме да я въведем само за шест месеца, точно както беше по договора. 
След това техни специалисти споделиха, че не са вярвали, че това е възможно. Сигурно тук е мястото да кажа – 
дълбок поклон пред екипа на борсата! Това са прекрасни момичета и момчета, и трябва да сме им много благодарни за 
таланта и себеотдаването, за професионализма и за точността.

Само ден, след като започнахме да търгуваме през Xetra, Merill Lynch и Credit Swisse поискаха да станат наши членове. Бяха 
пуснали официално заявление. Отказаха се, след като разбраха, че трябва да станат членове и на българския депозитар, 
и да спазват от тяхна гледна точка екзотични правила и изисквания. Независимо от всички усилия не успяхме да 
убедим Съвета на директорите на Централен депозитар (ЦД), че трябва да търсят и реализират интегриране с някоя 
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приватизация трябваше да се извърши през борсата – открито и почтено,  и то още в началото на 90-те години.. 
Тогава и държавата щеше да има пари, и хората щяха да са акционери. Сега се сключват едни сделки, хората усещат, 
че нещо не е наред, но не знаят точно какво. Например, Булгартабак - защо не го пуснаха да се търгува преди 10-15 
години? БТК защо не го пуснаха? Маргарет Тачър приватизира Бритиш телеком през фондовата си борса. На нас какво 
ни пречеше? 

Играчка-плачка 

Хубаво е да разкажем историята на пазара, но какво да пишем. Тъжната история на разсипването на една държава. 
Сигурно нещата са могли да се направят и по-добре. Нещастията на борсата идват от държавата. Концентрацията 
на много власт винаги изкушава да злоупотребиш с нея. Фондовата борса на всяка страна е огледало на икономиката 
и състоянието и. Състоянието на българската борса е окаяно, каквото е състоянието и на страната ни. 

Може би ще се намери някой инвеститор да купи държавния дял от БФБ-София. До момента, обаче, не даваме добри 
сигнали навън. Преждевременната смяна на ръководството на КФН даде лош сигнал.(бел.ред. Смяната на ръководството 
на КФН с председател Петър Чобанов през 2010 г. само месеци след назначаването му.) Не коментирам качествата 
на комисарите. Как да има в България капиталов пазар и кой да дойде на него, когато регулаторът е с политически 
назначения, а борсата е грубо национализирана? 

Аз не съм сигурен, че ще има борса. Боя се, че извървяхме пълния кръг – една организация, която започна като изцяло 
частна инициатива, беше национализирана, сега я чака тъжната съдба на много други държавни структури. Причината 
е и в пазарните участници. Ако те имаха смелостта и бяха се противопоставили организирано, да си защитят 
правата пред държавата, пред  което и да е правителство, нямаше да е така. Финансовата система е много силна, 
ако иска да играе роля. Само, че те се уплашиха. Сега ще се плаща много висока цена. Много от пазарните участници 
ще загубят бизнеса си. 

Пастор Мартин Нимюлер, чийто разказ може да се прочете в музея на Холокоста във Вашингтон, е бил арестуван 
от нацистите заради липса на достатъчно ентусиазъм към фашисткото движение. Той казва: „Първо те дойдоха за 
комунистите: аз не бях комунист и затова замълчах. След това те дойдоха за профсъюзните членове: аз не участвах 
в профсъюз и затова замълчах. После дойдоха за евреите, но аз бях християнин и затова замълчах. След това дойдоха 
за католиците, аз бях протестант и затова замълчах. Накрая те дойдоха за мен – никой не беше останал, за да 
протестира.” Ето това ще се случи, като си мълчат - ще ги бият един по един и ще им вземат бизнеса.

Виктор Папазов

Къде е дериватният пазар 

В последните години имаше много обвинения защо не сме развили пазар на деривати. Обаче за да имаш дериватен пазар, 
трябва базисният продукт, върху който се прави деривата, да е ликвиден. Каква е ликвидността на БФБ-София? Много 
ниска, да не кажа никаква. Тези, които искат дериватен пазар, трябва да станат маркет мейкъри, за да формират големи 
обеми. Не може хем да искаш дериватен пазар, хем да не искаш да рискуваш собствените си пари. За да имаш дериватен 
пазар, първо трябва да се научиш да ходиш, а след това да тичаш. Българската борса винаги е била във фаза лазене. 
Да, имало е моменти, в които е ходила дори бързо, но никога не е стигала до ситуация да може да тича. Търговската 
система също не беше подходяща за дериватен пазар. А докато Xetra се наложи, ни връхлетя финансовата криза.

Ролята на БФБ-София – „тука има, тук нема“
 

БФБ-София изпълни своята роля от 2001 до 2007 г., когато станахме свидетели поне на няколко компании, които 
набраха капитал от пазара и го инвестираха в дейността си. Мога да дам за пример Трейс груп. Дружеството събра 
сериозни средства, купи необходимата му техника и с нея сега строи пътищата на България. Наистина имаше истерия 
около презаписването на акциите им при тяхното първично публично предлагане, което се случи точно в пика на пазара, 
но това се дължеше на метода, по които се провеждаше предлагането. Когато правилата го позволяват, тези неща 
се случват. Ако трябваше всеки, който искаше да запише акции, да внесе предварително парите, подобно презаписване 
нямаше да се случи. Текущата криза на финансовия капитализъм също е резултат от липсата на правила. Видя се 
докъде можем да стигнем. 

Преди това борсата изигра много добре ролята си като вторичен пазар след масовата приватизация. Вероятно много 
хора няма да се съгласят с това, но всъщност беше създаден пазарен механизъм, по който всеки можеше да продаде 
акциите си по един прозрачен начин. Наистина, след първата вълна на масовата приватизация всички мъртви компании 
трябваше да се махнат. Тогава трябваше да изчистим пазара и да останат само истинските публични компании – и 
по дух, и по смисъл, и по поведение. Опитахме се, но тогавашната КФН силово ни принуди да се откажем. Много от 
дружествата останаха само, за да послужат за определени данъчни изгоди. Тяхното присъствие на борсата днес с 
нищо не допринася за нейния имидж в очите на чуждестранните инвеститори. 

Приватизация на държавните дружества – панацея? 

Ако една борса не може да ходи на собствените си крака, значи няма нужда от нея. Друг е въпросът, че в края на 2011 г., 
когато повечето държавни дружества са приватизирани, няма кой знае какво да се пусне. Моето мнение е, че цялата 
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Изграждахме солидна сцена за актьорите в пазарната драма

През компютрите до борсата 

Със света на фондовата борса ме срещна случайността. По-точно моето хоби – компютрите, с които се бях захванал 
още от началото на 80-те години. Един ден през есента на 1990 г. колега от Външно министерство доведе свой познат, 
който имаше нужда от помощ с някаква проста счетоводна програма. След като реших проблема (дребно недоглеждане 
от страна на програмиста, правил програмата), трябваше да убеждавам „клиента”, че не приемам плащане за хобито 
си. Накрая се съгласих просто да се почерпим. Така се запознах с Виктор Папазов.

Година по-късно вече бях напуснал по мое желание министерството, управлявано по онова време от фамозния Стоян 
Ганев. Компютрите се бяха превърнали за мен от хоби в занаят, тогава все още рядък и ценен. Случайно срещнах 
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6КФН или не разбира каква е нейната функция, или няма кураж да си върши работата. Не заеха позиция, нито 
когато национализираха борсата, нито когато бяха национализирани вноските от професионалните фондове.1 Дори 
Конституционният съд излезе с решение, че е противоконституционно. КФН си замълча. Не си представям борсата 
след 10 години. Всъщност може и да има, но със сигурност ако продължаваме така - ще има и партиен секретар и той 
ще определя дали изпълнителният директор е компетентен или не. 

Принос 

За мен борсата е едно от най-хубавите неща в живота ми. Дал съм й 20 години от живота си. Същевременно и тя ми 
е дала страшно много – знания, познанства с хора, удовлетворението да съм акционер в едно печелившо дружество. 
Малко хора са имали такъв шанс. Имах уникален късмет! Да науча преди другите “как работи ситито”, да се опитам 
да го пресъздам в български условия, да съм съградил една от най-важните институции на съвременната пазарна 
икономика. Радвам се, че на мен се падна този късмет. Независимо от всичко, аз продължавам да обичам БФБ и ми е 
мъчно като гледам какво се случва в момента. 

1 През 2011 г.професионалните пенсионни фондове прехвърлят около 100 млн.лв. на НОИ въз основа на приети от Парламента промени в Кодекса за 
социално осигуряване през декември 2010 г. По-рано през октомври 2010 г., правителството на ГЕРБ обявява за първи път идеята си да се прехвърлят 
всички натрупани 500 млн. лв. от професионалните пенсионни фондове в специално създаден държавен солидарен фонд към НОИ.
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веднага ми предложи мерцедеса си и посочи към паркинга. Там, обаче, бяха паркирани няколко „студентски” мерцедеса, 
та се наложи да питам кой точно е неговият...

Първи борсови сделки 

Не мога да забравя първата борсова сесия, през май 1992 г.: възбудата на присъстващите, ръкоплясканията след 
първата и единствена сделка, която двамата брокери всъщност бяха договорили предварително, но въпреки това 
чинно преминаха през ритуала на борсовата процедура. Всичко ставаше още ръчно, а на самотен компютърен екран в 
залата се въртеше скалъпеният от мен предишната нощ кратък клип – златното лого на българската борса отново 
и отново проблясваше на фона на съвсем небългарски небостъргачи. Клипчето го пазя и до днес...

След показната премиера сериозната работа продължи с пълна сила. Всичко трябваше да правим в движение, 
едновременно, всеки елемент зависеше от всички други  – да разработваме системата за търговия и клиринг, да 
създаваме програмното обезпечаване, да изготвяме правилата за листване и водене на борсовите сесии. 

Централно значение имаше изборът на системата на търговия. Спряхме се на continuous open outcry – постоянно 
открито наддаване с автоматична регистрация на сделките. Системата, традиционна за по-големите световни 
борси, беше сравнително сложна за изпълнение. По онова време много от новите борси в нашата част на света 
въвеждаха варианти на по-простия за изпълнение търг с претеглена цена, подобен на търговете с държавни ценни 
книжа, но недостатъчно гъвкав за целите на една борса. Само след година-две всички те трябваше да се откажат от 
него в полза на системи с постоянно наддаване, като отчетоха сериозни загуби на средства и време.

Един от факторите за първоначалната популярност на системата с претеглена цена беше френската борса, SEB – 
Bourse de Paris, която усилено предлагаше своята поовехтяла електронна програма за търговия, основана на тази 
система (докато самата френска борса същевременно я подменяше с нова програма с постоянно наддаване). Френската 
маркетингова кампания не подмина и нас – по покана на френската страна посетих Париж за разговори в борсата, 
комисията за ценни книжа и техния депозитар. Резултатът от пътуването беше, че окончателно се убедихме  да се 
спрем на по-добрата алтернатива с постоянно наддаване.

Стандарти за борсова търговия

Изборът на система позволи на ПБФБ сравнително бързо да разработи ясни правила за борсова търговия. Заедно 
с това бяха наложени и стриктни изисквания за допускане на дружествата до търговия на борсата (листване). За 
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Виктор Папазов. Беше ноември 1991 година. На въпроса ми какво прави, той отговори „фондова борса”. Току-що беше 
станал изпълнителен директор на новоучредената, но все още неродена Първа българска фондова борса (ПБФБ).  Имаше 
само един служител, Елен Белоева, която съвместяваше всички останали длъжности в новата „институция”. От дума 
на дума, завършихме с това, че приех да му помогна с изработването на компютърната система за търговия. Скоро 
след това получих звучната титла „заместник изпълнителен директор на Първа българска фондова борса, отговарящ 
за информационните системи и външните отношения”. Наложи се сериозно да се захвана с учене на новата за мен 
финансова и борсова материя.

Време за губене нямаше – пазарът не чакаше. Скоро се появи и сериозна конкуренция в лицето на Софийска фондова 
борса (СФБ), регистрирана около Българската стопанска камара - солидна организация с добри възможности. След това  
дойде и по-несериозната „конкуренция” на многобройните местни „фондови борси” - обикновени брокерски дружества, 
често търгуващи без прозрачност и правила с неясни „ценни книжа”. 

Въпреки съперничеството със СФБ, или може би именно поради него, Виктор успя за кратко време да привлече към 
ПБФБ внушителен състав акционери и емитенти – банки, финансови посредници, новосъздадени търговски дружества. 
И успя да поведе в надпреварата. Само след две години борсата вече наброяваше 50 членове, от тях 20 – банки, 3 
– застрахователни дружества и 17 – финансово-брокерски къщи. Сред тях бяха повечето големи български банки и 
финансови институции, сред които и още държавните тогава ДСК и ДЗИ, както и холандската ING – първата чужда 
банка с пълен лиценз, закупила място на борсата. Този акционерен състав беше решаващ за позиционирането на ПБФБ 
като водеща борсова институция и преобразуването й след няколко години в единната Българска фондова борса. Но 
за тази част от историята, за мъчителния процес на обединяване на българския пазар, най-добре ще може да разкаже 
Виктор Папазов. 

Обучението на бъдещите брокери 

Аз от своя страна бях потънал в техническите и организационни детайли на борсата. А те бяха безкрай. Наложи се 
даже сами да обучаваме бъдещите брокери какво представлява фондовата борса и как да търгуват на пода на ПБФБ. 
Повечето бяха млади валутни дилъри от банки и финансови къщи. В групата даже имаше и двама собственици на 
новоучредена българска банка, които, поне в началото, седяха на първия ред и внимателно си водеха записки. А имаше и 
няколко особено схватливи момчета с опит от Магурата...

Занятията провеждахме далеч от центъра на града, в залата на обувния завод „Кавалер”, доскоро преди това „Девети 
септември”. Спомням си как на излизане след поредния учебен ден, помолих „студентите” си да ме закарат до града 
– няколко дни преди това моята соц лада бе станала жертва на епидемичните тогава кражби на коли. Един от тях 
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Оставаше ни признанието на свои и чужди експерти. Ще цитирам оценката, дадена на ПБФБ още през 1994 г. в 
независимо проучване на Сюзън Е. Уудуърд, главен икономист на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (US-
SEC): “Това е повече от изключително обещаващо начало. Това е истински пазар. Клиентите са наясно къде да дойдат; 
транзакциите са с достъпна цена; комисионите изглеждат достатъчни за покриване на разходите на борсата и на 
брокерите (...), и, най-важното, всички сделки се извършват, както казваме в Америка, „на светло”.”

Борба за безналични ценни книжа 

Създаването на Централен депозитар премина по път, не по-малко сложен от този на фондовата борса. Но за разлика 
от борсата, която рано или късно щеше да се случи, депозитарят лесно можеше да се превърне в още една пропусната 
възможност за българския финансов пазар.

Всъщност още след първите възторжени транзакции на новосъздадената фондова борса, стана ясно, че прехвърлянето 
на физическите документи за собственост - книжните сертификати - се превръща в тясно място за целия процес. 
След всяка сделка всеки сертификат трябваше да се парафира от брокерите на продавача и купувача, и от борсата, 
след това да мине през фирмата-емитент, за да бъде записан в книгата на акционерите, и да се подпечата или 
преиздаде на името на новия собственик, преди да може да се търгува отново на борсата. Да не говорим за реалната 
опасност сертификатите, често ксерокопия, защитени само с подпис и мастилен печат, да бъдат фалшифицирани.
 
Днес решението изглежда очевидно - централна база данни, където вместо хартии да се прехвърлят само електронните 
записи на собствеността.  Навремето, обаче, не всеки го виждаше така - новите собственици бяха горди със знака на 
новата си фирма върху «красивите» книжни удостоверения, гражданите предпочитаха физическото доказателство за 
собственост пред виртуалния компютърен запис, юристите намираха хиляда и един заварени правни текстове, които 
не допускаха хипотезата за безналични ценни книжа. Не мога да забравя как на заседание на Икономическата комисия в 
Народното събрание виден депутат-юрист се възмущаваше срещу предлагания текст за безналични ценни книжа: «Ама 
как така безналични –  книжа? Това е логическо противоречие!» Той така и не разбра, но след доста дискусии и обяснения, 
законът беше приет.

Създаването на депозитаря – надежди и неволи 

Както вече стана дума, след пътуването ми до Париж и преговорите с френската борса, и комисия за ценни книжа, 
ПБФБ се отказа от френския модел на търговия. Друга френска система ми беше направила, обаче, силно впечатление 
- френският централен депозитар, SICOVAM. Идеята ми се видя очевидна, логична и елегантна - особено привлекателна 
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качеството на тези правила и тяхното прилагане говори ясно фактът, че впоследствие ПБФБ отказа листването на 
редица търгувани на местните „борси” съмнителни „емитенти”. Някои от тях  впоследствие се оказаха обикновени 
финансови пирамиди, например фирмата на завършилия в затвора канадски „инвеститор” Майкъл Капустин. 

В условията на тогавашния нерегулиран български пазар, без специален закон и система за официален надзор и контрол, 
правилниците на ПБФБ постепенно се наложиха като неофициален стандарт за всички участници във фондовата 
търговия, а по-късно залегнаха в основата на съответните разпоредби на първия Закон за ценните книжа и фондовите 
борси.

Тук е мястото да кажа, че през този начален период голяма помощ в организацията на борсата ни оказа Агенцията на 
САЩ за международно развитие – USAID, която осигури сътрудничеството на редица  американски експерти, такива 
като Джон Киннаман, бивш старши служител в Ню Йоркската фондова борса (NYSE) и на Националната клирингова 
корпорация на САЩ, както и Робърт Бишъп, пенсиониран старши вицепрезидент на NYSE. 

Успоредно с работата над правилниците, усилено се разработваха и електронните информационни системи на борсата. 
Още на втората си сесия ПБФБ вече използваше работеща компютърна система за автоматично сключване и 
регистрация на сделките на основата на подадените оферти. Макар и простичка, програмата работеше добре и 
послужи като прототип за създадената пак от нас с помощта на външни програмисти компютърна система за 
борсова търговия, която просъществува сравнително дълго и бе подменена заедно с хардуера чак след създаването на 
единната Българска фондова борса.

Обещаващо начало

Две години по-късно ПБФБ вече подаваше данни за резултатите от своите търговски сесии на шест страници на 
Ройтерс Терминал, с кодове от FBSD до FBSI. Нещо повече – заедно с Ройтерс разработихме експериментална система 
за подаване на данни от търговските сесии на борсата в реално време. Доколкото си спомням, кризата през 1997 г. 
сложи край на тези разработки. Колкото и наивни да изглеждат днес, във времето на интернет борсите, те даваха 
тогава на прохождащата българска търговия както видимост, така и необходимото й самочувствие.

Да не забравим и най-важното – едновременно с полагането на основите на българския фондов пазар, вървеше и 
се развиваше основната дейност на борсата – търговията с ценни книжа. Не всичко и невинаги вървеше гладко –  
подемите и кризите следваха неумолимата логика на пазара. За нас оставаше утешението, че сме създали една солидна 
сцена за актьорите в пазарната драма. 
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дружество, което да изпълнява функциите на депозитар «до създаването на единна национална институция». За 
изпълнителен директор на Депозитарната камара бях определен аз.

Предвиждахме депозитарят да започне работа през лятото на 1995 г., макар и само за част от фондовия пазар. 
Междувременно нещата се развиха в по-благоприятна посока. Новоизбраното 37-мо Народно събрание ускори 
започнатата работа по изработване на закон за ценните книжа и фондовите борси. В Министерството на правосъдието 
бе създадена работна група с участието на други държавни институции и представители на бизнеса. Бях поканен и 
аз като представител на ПБФБ. Използвах възможността, за да защитя идеите за безналични книжа и централен 
депозитар, които намериха подкрепата на работната група и залегнаха в основата на новия закон.
  
Приетият през м. юли 1995 г. закон за ценните книжа (със запомнящото се благозвучно съкращение ЗЦКФБИД) най-
сетне регулира тази материя и възложи на министъра на финансите и управителя на БНБ да организират Централен 
депозитар, в който да са представени както БНБ и МФ, така и участниците в капиталовия пазар (борси, банки, 
инвестиционни посредници и други).
 
При това положение частната „Депозитарна камара” стана излишна и беше закрита. Въпреки, че така и не започна 
работа, тя изпълни своята основна задача - подтикна бизнеса и властите да възприемат едно модерно решение с 
дълготрайни позитивни последствия за българския пазар на ценни книжа.

Пресечната точка с масовата приватизация 

Междувременно, моите „лобистки” усилия в Министерски съвет и Народното събрание не бяха останали незабелязани. 
Предложено ми бе да поема позамрелия процес на масова приватизация, започнат още при правителството на Беров, но 
така и не стигнал до конкретни решения. Познавах добре проблема - през последните няколко месеца участвах в групата 
на USAID, която помагаше на Центъра за масова приватизация. Не очаквах това предложение все пак, още повече, че само 
седмица преди това бях представил твърде критичен материал по повод мудността на правителството, лутанията при 
определянето на стратегията и неоправданата намеса на министъра на икономическото развитие Румен Гечев в работата 
на Центъра. Един детайл – предложението да поема Центъра дойде не от друг, а от дотогавашния му ръководител, 
доц. Йосиф Илиев, който беше преценил, че практическият ми опит от създаването на борсата ще бъде по-полезен за 
изпълнението на задачата. Рядък случай на безкористно и почтено отношение, особено в държавната администрация.
 
Масовата приватизация изискваше, наред с другото, бързо преобразуване на голям брой държавни предприятия в 
акционерни дружества със съответното емитиране на ценни книжа. Въпреки „апетитните” предложения на редица 
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за един тепърва зараждащ се пазар. Докато на развитите пазари в САЩ, Великобритания, Франция дълги години им 
се беше налагало да „обездвижват“ физическите сертификати, за да ги заменят постепенно с електронни записи, ние 
имахме уникалния шанс да започнем направо с най-доброто.
 
Виктор Папазов и акционерите на борсата приеха идеята с разбиране и подкрепа. За да може депозитарят да изпълни 
своята роля, бяха необходими и участието на другите играчи във фондовата търговия и, най-вече подкрепата на 
властите за промяна на цялостната правна уредба.
 
Както обикновено, Виктор се зае да осигури първото и сравнително бързо успя да убеди няколко големи емитенти, 
финансови посредници, и банки за участие в инициативата. Моята задача остана да убедя държавните институции и 
да осигуря помощта на французите за депозитара.
 
Захванах се с ентусиазъм. Писмото ми от името на ПБФБ до Министерството на финансите и БНБ от лятото 
на 1994 г. се отличаваше с премерен чиновнически тон и подчертана грижа за държавния интерес - маркетингова 
стратегия, която трябваше да гарантира успех. Потръгна добре: Димитър Костов, по онова време заместник-
министър на финансите в правителството на Беров, и Любомир Филипов, заместник-управител на БНБ, подкрепиха 
идеята. После, за съжаление, нещата замряха из лабиринтите на държавната администрация.
 
Френската връзка също не проработи. Разчитах много на установения контакт с Пол-Франсоа Дюброк, директора по 
международните връзки на френската борса, но нито многобройните ни разговори още от средата на 1993 г., нито 
двете мотивирани писмени предложения за сътрудничество със SBF - Bourse de Paris и SICOVAM от есента на 1994 г., 
дадоха резултат. Френската борса отново пропусна шанса да се установи на един обещаващ нов пазар и да помогне на 
свой бъдещ партньор от Европейския съюз.
 
Пазарът, обаче, все по-настоятелно налагаше своя собствен ритъм. Въпреки неуспеха на моята част от задачата, 
решихме да продължим работата по създаването на депозитаря като една колективна институция на самите участници 
в пазара на ценни книжа. Та нали имахме вече този същия опит от ПБФБ… Мълчаливият отказ на французите ни 
накара отново да потърсим помощта на USAID. И пак я получихме със съдействието на представителя на агенцията 
в България, Джон Тенънт. Въпреки, че в самите САЩ не съществуваше единен депозитар, USAID обещаха не само 
техническо съдействие, но и финансова помощ на новото начинание, включително и за закупуване на компютърната 
система и изработване на програмното осигуряване.

На 5 януари 1995 г. в ПБФБ се събра инициативна група участници на фондовия пазар, в която влизаха още ОББ, КДА 
“Развитие”, Кредитна банка и ФК “Лейди - ВСМ”, и реши да регистрира «Централна Депозитарна Камара» - търговско 

Българският борсов свят: От първо лице



38 3939

виждания доста се различаваха - за разлика от музиката, където искрено завиждах на вкуса и знанията му. Беше ясно, 
че няма да можем да работим заедно и ще се наложи да напусна. Напуснах със съжаление, но без да се колебая, не само 
работата си в Европейската банка, която така или иначе беше свързана с правителството, но и изборната длъжност 
председател на Съвета на директорите на формално независимата търговска структура, каквато беше създаденият 
с толкова усилия депозитар.

С това историята би приключила, ако не беше един допълнителен щрих: въпреки че министър Божков нямаше лични 
впечатления от изпълнителния директор Апостол Апостолов, разбрах, че плановете за „разчистване” включват „по 
аналогия” и него. За разлика от моята оставка, в този случай се опитах да разубедя Божков. Депозитарят едва 
прохождаше, подготвени хора още нямаше, след моето напускане една такава кардинална и неоправдана смяна просто 
би върнала пазара назад поне с една-две години. Но май с това само засилих подозренията му. Наложи се да търся 
намесата на „великите сили” – помолих представителя на USAID Джон Тенънт да се застъпи за него пред министъра. 
Това помогна – Апостол остана да ръководи депозитара. Впоследствие той бързо се ориентира и намери подход към 
властите, не само в служебното правителство, но и в няколко поредни правителства след това. 

Проверката на времето  

Така практически завърши моето активно участие в създаването на българския пазар за ценни книжа. Оттогава насам, 
като изключим един-два епизодични мандата в Съвета на директорите на Българска фондова борса (преди тя да бъде 
превърната в сегашната държавна структура), съм по-скоро наблюдател на процесите в този сектор на българската 
икономика, на неговите успехи, застои и провали. Но все пак изпитвам удовлетворение от това, че заложената основа, 
в която е вградена и частица от моя труд, успя да надживее като цяло проверката на времето и капризите на пазара. 
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наши и най-вече чужди печатници, специализирани в изработката на ценни книжа със скъпа защита, бях убеден, че 
трябва да заложим на безналичните акции. Освен че спести значителни средства, това решение позволи впоследствие 
естествено преминаване на българския фондов пазар към Централен депозитар.

Както пишеше по този повод в докладна записка до Министерски съвет Димитър Костов, станал междувременно 
министър на финансите в правителството на Жан Виденов: „Създаването на депозитар е особено наложително и 
спешно във връзка с масовата приватизация, в резултат на която гражданите и фондовете ще получат около 95 
милиона акции от предприятията, и няколко десетки милиона акции на приватизационни фондове. Ако искаме пазарът (и 
Комисията по ценните книжа) да не бъдат залети с огромно количество книжа, които няма да могат ефективно да се 
контролират, следва още от самото начало тези нови емисии да бъдат безналични и да се контролират от Централен 
депозитар.”

Но все още стоеше задачата той да бъде създаден, така както го изискваше новоприетият закон. Това стана едва на 
26 юни 1996 г. на учредително събрание по покана на МФ и БНБ, в което участва Центърът за масова приватизация, 
търговски банки и други участници на капиталовия пазар.

Въпреки всички усилия, обаче, регистрацията и съответно старта на работата на депозитаря отново неоправдано се 
проточиха. В края на годината моят ангажимент с масовата приватизация изтече след успешно проведения първи тур, 
очакваше ме новата ми работа в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон. Моето заминаване 
налагаше да намерим нов кандидат за поста изпълнителен директор. По препоръка на Виктор Папазов предложих на 
основните акционери - министерство на финансите и БНБ – за изпълнителен директор Апостол Апостолов. Наскоро 
преди това той беше обединил своята местна „борса” с ПБФБ, с което беше останал без работа и нямаше пречки да 
поеме предложената му длъжност.

Кадрови премеждия 

Няколко месеца по-късно служебното правителство на Стефан Софиянски, а след него и новоизбраното правителство 
на Иван Костов, започнаха да „разчистват” места за „своите хора”. За съжаление, оттогава тази практика се наложи 
като нещо, ако не естествено, то очаквано за българските политически нрави. Вече даже не се замисляме какви 
дълготрайни последици има тази продължаваща негативна селекция на „послушния пред можещия” за живота в България.

Александър Божков, инак умен и интересен човек, но доста противоречив политик, беше назначен за вицепремиер и 
министър на промишлеността и в двете правителства – на Софиянски и на Костов. Отговаряше за икономическия 
ресор, и в частност приватизацията, фондовата борса и депозитаря. И в политиката, и в приватизацията нашите 
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Тогава искахме да търгуваме на борсата - направихме си борса

Първи стъпки на мечтания Уолстрийт  

След като завърших Техническия университет отидох да работя в „Банксервиз”. През 1991 г. ме съкратиха оттам и 
започнах да помагам на баща ми, който търгуваше на Софийска стокова борса. Създадохме първата брокерска къща в 
Пловдив за стокова търговия. На фондовия пазар се озовах през 1992 г. Точно по това време започнаха да се създават 
фондовите борси в България. Икономическата група около Агробизнесбанк реши да направи такава в Пловдив. Във всеки 
по-голям град в страната изникна това чудо. Къде направено по-професионално, къде – просто брокерска къща си приписва 
подобно име. През юли 1992 г. беше създадена Пловдивска фондова борса, а от 1 септември бях назначен като експерт в нея.  

Апостол Апостолов е един 
от първите участници в 
изграждането на капитало-
вия пазар в България. Почти 
20 години в различни роли 
на пазара, г-н Апостолов е 
единственият участник, 
който е бил директор и на 
трите основни институции 
на пазара, и то в периода на 
създаването на всяка една. 

Апостол Апостолов е роден 
през 1968 г. в Пловдив. 
Завършва Технически 
университет- Пловдив със 
специалност „Компютърен 
инженер“, и „Банково дело“ 
в УНСС. Започва работата 
си на капиталовия пазар от 
1993 г. като главен експерт 
на Пловдивската фондова 
борса и впоследствие неин  

директор. През 1996 г. става 
изпълнителен директор на 
Централен депозитар и орга-
низира неговото изграждане. 
От 1998 г. поема отговор-
ностите на изпълнителен 
директор на Българската 
фондова борса. През 2001 г. 
за две години поема поста 
на председател на съвета на 
директорите на БФБ–София, 
като за същия период е и 
изпълнителен директор на 
Агенцията за приватизация. 
От 2003 до 2009 г. е пред-
седател на Комисията за 
финансов надзор. В момента 
е преподавател във Висшето 
училище по застраховане и 
финанси.
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които се оказаха пирамиди, си имаха собствени офиси и не се търгуваха при нас. Ние не ги допускахме и не ги включвахме 
в нашия бюлетин. Опитвахме се да обясним на хората, които идваха при нас, че гарантирана лихва в този бизнес не 
съществува. Компании като Лайф Чойс обаче ги убеждаваха, че им гарантират доход от 123%, например. 

Капаните на саморегулацията и обединението  

Целият ентусиазъм се градеше на опита в посттоталитарна държава да се вкара един американски принцип на 
саморегулация. Борсите трябваше да си направят правила и да накарат членовете им да ги спазват. Този момент на 
саморегулация е труден, когато няма закони, няма условия. Тогава нямаше проспекти. Това, което ние не допуснахме 
за разлика от другите борси, бяха т. нар. служебни брокери. Голяма част от борсите в провинцията имаха собствени 
брокери, към които препращаха хората, желаещи да си закупят акции. Не може борсата да има служител - брокер. Това 
обаче беше масово явление. Ние препращахме хората към нашите членове. Вярвахме, че така трябва да бъде. 

През 1995 г. се  прие Законът за ценните книжа и фондовите борси, и инвестиционните дружества. С него се въведоха 
много изисквания: за капитала на фондовата борса, за членство, за проспекти. Никой не отговаряше на тези условия 
и търговията спря. Тогава узря решението, че борсите трябва да се обединят. В Пловдивска фондова борса имаше 
противоборство с коя  да се обедини – с Първа българска фондова борса или със Софийска фондова борса. Тогава вече 
бях изпълнителен директор на Пловдивската фондова борса (ПФБ) и моето убеждение беше, че трябва да се обединим с 
Първа Българска фондова борса. Председателят на Съвета на директорите на ПФБ смяташе, че трябва да се обединим 
със Софийска фондова борса. Така през ранната пролет на 1995 г. имаше едно драматично общо събрание на акционерите 
в Пловдив, на което се гласува да се обединим с предпочитаната от мен борса. Тогава тя имаше силен финансов гръб, 
който да й помогне да оцелее. Другите борси в провинцията също взеха решение за вливане без ликвидация и така се 
създаде дружеството „Българска фондова борса“. По-късно в него се вля и Софийска фондова борса, и наименованието 
се промени на „Българска фондова борса – София”. 

Точно тогава получих шанса да замина за един курс по въпросите на капиталовия пазар в Япония. Там, признавам си, за 
първи път видях какво е депозитар и как работи. Когато се върнах все още имаше напрежение в борда на директорите 
за избора на Първа българска фондова борса за вливането и заради това реших през март 1996 г. да напусна. 

Трънливият път на Централен депозитар 

Само няколко седмици по-късно, заради масовата приватизация, беше взето решение за създаването на Централен 
депозитар. Виктор Папазов ми се обади да оглавя новото дружество, тъй като в Япония бях видял какво точно е 
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Истината е, че в този момент се опитвахме да направим нещо като пазара, който сме гледали по филмите и сме чели 
в откъслечната литература, която по онова време можеше да се намери. Тогава интернет тепърва започна да навлиза 
във висшите училища. Нямаше Закон за ценните книжа и и се оперираше чрез финансово-брокерски къщи, които се 
лицензираха от Българска народна банка(БНБ). Тогава главната дейност беше търговия с валута, а към нея се издаваше 
и лиценз за търговия с финансови инструменти. Софийските борси си имаха брокери. Първоначално техните членове 
идваха да търгуват и при нас. По-късно ние започнахме да организираме курсове. Признавахме единствено брокери със 
сертификат, които тогава бяха около 20-ина. 
 
В началото сесиите бяха три пъти седмично. Търгуваха се малко акции и спазвахме наложените от нас правила. В 
началото котировките се правеха на една черна дъска. Впоследствие успяхме с мои колеги – инженери да направим на 
excel една многобазова система за въвеждане на данни. Всъщност тук е мястото да отбележа, че аз съм компютърен 
инженер по образование. След това вече учих банки и банково дело. 
 
Друго постижение за нас беше участието в един конкурс на Ройтерс през 1993 г. за представителен индекс, базиран 
на българския пазар, който компанията да разпространява. Интересното е, че по онова време почти всеки ежедневник 
изчисляваше свой индекс. Първа българска фондова борса също имаше индекс, ние също направихме – копие на 
модела Файненшъл таймс 100. Явихме се на този конкурс и за щастие избраха нашия модел. Всеки ден започнахме да 
изчисляваме този индекс, който Ройтерс прие. Това беше някакъв бенчмарк с всички условности. Тогава се търгуваха 
около 8-10 компании, предимно банки. По-атрактивни бяха акциите на Балканбанк, на Първа частна банка. Акциите на 
застрахователна компания „България” също бяха много ценни, защото бяха много малко, а пък се търгуваха. 
 
Нашият проблем тогава беше как да убедим дружествата, които идват при нас, че трябва да ни съобщават всяка 
година колко са спечелили, а отгоре на това да ни плащат такса за регистрация и членство. Ако не беше Агробизнесбанк 
да подкрепя финансово Пловдивска фондова борса, тя щеше да приключи съществуването си много по-рано. Добре, че 
бяхме 6-7 души персонал. 

В примката на пирамидите  

В интерес на истината, ние бяхме ентусиасти. Обяснявахме на хората, че капиталовият пазар не е директна алтернатива 
на банковия депозит като доход. Българите имаха две възможности за инвестиции по това време – депозит и застраховка 
живот в ДЗИ. След 1990 г. инфлацията обезцени българските левове и тогава хората започнаха да търсят алтернатива. 
Така се появиха и първите пирамиди като Лайф Чойс.  Появяването им стана възможно след промени в Търговския закон 
през 1991 г., които даваха възможност за регистрация на акционерни дружества. Някои хора се опитаха да направят 
корпоративни структури и не успяха да устоят на изкушението да усвоят по лесен начин чужди пари. В Пловдив компаниите, 
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Начело на фондовата борса 

През есента на 1998 г. станах изпълнителен директор на БФБ-София. Тогава в нея имаше три компютъра, а търговията 
беше присъствена. По-късно направихме зала с 40 компютъра, а брокерите идваха и заемаха местата си. Започнахме да 
изграждаме система за търговия през интернет. През 1999 г. изградихме, по примера на модерна израелска система, 
радиомодеми на 10 км от сградата на борсата (бел.ред.: Тогава БФБ се помещава в сградата на КНСБ на пл.“Македония“ 
1 в София.). Американските консултанти ни посъветваха да направим модерна система. През 1999 г. те ни казаха, че са 
финансирали една система в Русия и имат право да я вземат много евтино -  RTS. Отидохме до Москва, преговаряхме, 
купихме я и я инсталирахме. След като взехме новата система, трябваше да я тестваме, да се създадат нови правила. 
Работихме усърдно съвместно с Държавната комисия по ценни книжа, за да получим лиценз за „Неофициален пазар“ и да 
вземем разрешение за ползването на новата търговска платформа. Това бяха шест месеца съвместна работа, през 
които отстранихме всички забележки. 

Започнахме да изчисляваме SOFIX. Сключихме договори за продажба на информация с Ройтерс, Телерейтс. Печелехме 
около 100 000 долара само от това. Тогава за борсата това бяха много пари. След масовата приватизация това беше 
първият ход, който даде инерция на борсата. След това Еврофинанс направиха български депозитарни разписки, чрез 
които в България се търгуваха акции на Дойче банк. 

През 2002 г. въведохме COBOS, като инвестиционният посредник Карол ни помогна системата да тръгне. По онова 
време, колкото и да нямаше бизнес, нещата се получаваха. Всеки беше добронамерен. Нямаше деление на брокери и 
борси, имаше симбиоза между различните участници на пазара. Вярно е, че допускахме грешки, но те не бяха фатални. 

Начело на Агенцията за приватизация 

След като беше сменено правителството през 2001 г., Николай Василев ми предложи да стана шеф на Агенцията за 
приватизация. В интерес на истината и борсата, и депозитарят бяха най-подредените институции по онова време – 
с ясни правила и системи. Това беше шанс да започне приватизацията през борсата. Да се направи пулът „Мечта” (в 
него влизаха миноритарни държавни пакети от Булгартабак Холдинг, ДЗИ, „Проучване и добив на нефт и газ”). Шансът 
за капиталовият пазар дойде, когато  отидох в Агенцията за приватизация и с подкрепата на вицепремиера Николай 
Василев започна раздържавяване през борсата. В началото на 2005 г. беше приватизиран и пакетът от 35% на БТК през 
борсата. Ако това не се беше случило, фондовият пазар нямаше въобще да е това, което в момента. 
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депозитарна институция. В крайна сметка се оказа, че има три кандидатури. Организира се учредително събрание, 
което беше саботирано от големите банки, свързани с БСП - тя беше на власт. Извикаха ме в Министерски съвет и 
ми обясниха, че нещата не могат да станат така. Същевременно в Закона за ценните книжа беше записано, че ако до 
юли 1996 г. бизнесът не направи общо събрание и не учреди Централен депозитар, държавата ще го направи с решение 
на Министерски съвет. Така и стана. Държавата го учреди, като БНБ и Министерството на финансите си поделиха по 
50%. С решението правителството ме беше избрало за изпълнителен директор, което ме учуди, имайки предвид по-
ранните ми разговори в Министерски съвет. Пристигнах в София и се срещнах с Валери Димитров, който работеше 
в БНБ и беше написал Наредба №19 за Централен депозитар. На общо събрание на акционерите беше избран борд на 
директорите – Калин Митрев, Виктор Папазов, Валери Димитров (БНБ), Гергана Беремска (МФ) и аз. 

И това беше – оттук нататък трябваше да се справяме сами. Първоначално Централен депозитар се помещаваше 
в една стая на фондовата борса. Лека-полека започнахме. Това наистина беше къртовски труд на 4-5 човека – 
специалистите, които дойдоха. Работехме по 20 часа на денонощие. Бълвахме депозитарни разписки. Трябваше да се 
оправяме сами, да изградим концепция за депозитаря, тъй като той не е само регистър, макар че в началото се бяхме 
съсредоточили  именно в това. Депозитарят  трябваше да обслужва сделки, да приеме правилник. Нашето виждане 
беше никога да не се отказва на този, който има нужда – физическо лице или фирма, което го отчитам като грешка. 
Някой като поиска нещо и ние трябва да го направим. Конкретен проблем изисква конкретен софтуер. Връщайки се 
назад си мисля, че тези неща трябваше да ги конкретизираме в много по-голяма степен, да направим концепция. 
Все пак мога да кажа спокойно, че направихме по онова време една от най-модерните институции в България по 
отношение на електронните системи и комуникации -  и то за една пета от парите, които бяха похарчени за БНБ и 
други подобни системи. 

Системата на депозитаря се изгради от нулата. Едва по-късно дойде подкрепата на американски консултанти. 
Направихме система за публикация – брокерите първоначално носеха сделките на дискети. След това започнахме да 
използваме и интернет. Големият проблем на Централен депозитар е, че през последните години се смениха шест 
директори. Той работеше добре, но беше осакатен в периода 2005-2009 г. Много често му сменяха директорите и 
слагаха хора, които тотално са извън системата. А пък депозитарят е технологична компания. В началото голямото 
предимство и на депозитаря, и на борсата беше, че ние познавахме системата от гледна точка на това как работи 
целия пазар. Аз можех да предположа какви са нуждите на всяка една брокерска фирма, шест месеца преди тя да е 
дошла и да е казала, че от това има нужда. Десет години по-късно брокерите казват от какво имат нужда и го 
получават, но чак след половин година. И за тях тези шест месеца са загубени. Директорите на Централен депозитар 
съответно сядат в столовете и  с това смятат, че са приключили ангажиментите си към капиталовия пазар. Това е 
същественият проблем. 
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Борсовият идеал – лидер в региона  

Още през 2006 г. бях привърженик на идеята да отидем до Скопие, да се координираме с тяхната борса и ако е необходимо, 
да обменим пакети по 20-30 процента. Да отидем в Сърбия, в Черна гора. Когато България започне да продава своята 
борса, може да я предлага заедно с пакети от сръбската и македонската, например. Това ще я направи по-интересно 
място. Кой иначе ще дойде за нашата малка борса? Дойче бьорсе ни продадоха търговската си система, но ясно казаха, 
че нямат интерес да купуват БФБ-София. Казаха го официално и на тогавашния финансов министър Пламен Орешарски.  
За да бъдем интересни, министърът на финансите трябва да покани колегите си от Македония, Сърбия,  Босна, за да 
създадем критична маса в региона. Тогава можем да направим конференция в Лондон – да представим четирите или 
петте пазара. Съвсем обяснимо е България да е координатор на това. Все пак ние сме в ЕС и също сме една или две 
крачки напред. Това трябва да се постави на концептуално ниво. В България големият проблем винаги е бил, специално 
на капиталовия пазар, че хората никога не са гледали повече от 6 месеца напред. 

Пазарните участници трябва да бъдат активни. Те до много голяма степен чакат. Например, казват, че трябва да се 
направи клирингова къща. Контра въпросът, който аз задавам, е: кой да я направи, кога да я направи, как да я направи. Не 
може да се говори в неопределен род, в неопределено време. Да се върнем на 1992 г. Искахме да търгуваме на борсата 
– направихме си борса. Първа българска фондова борса си беше направила и депозитарна камара, без да я регистрира, 
защото нямаше законова уредба. Обстоятелствата те карат да направиш нещо. Участниците на капиталовия пазар 
постоянно чакат някой да им направи нещо. Така ще се въртим в омагьосан кръг. 
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Начело на Комисията за финансов надзор  

След три години в Агенцията за приватизация ме избраха за председател на новосъздадената през 2003 г. Комисия за 
финансов надзор (КФН). Така за пореден път трябваше да направя нещо от нулата. Трябваше да съберем три надзора – 
да направим правила, концепция, да направим връзка между съвсем различни сектори. Въведохме правила и по време на 
кризата не направихме компромиси с изискванията. Благодарение на това нито един инвестиционен посредник и нито един 
пенсионен фонд не фалира. За съжаление, нещата не станаха толкова бързо колкото ни се искаше, но важното е, че станаха. 

Грешки на пазара 

Начинът, по който се проведе масовата приватизация. Избрахме най-погрешния начин, който се проведе в Чехия, 
въпреки че можехме да си направим изводите. Животът и съдбата на приватизационните фондове също не протече 
така, както очаквахме. Друга основна грешка беше забавянето на създаването на колективните инвестиционни 
схеми. Българският индивидуален инвеститор първо трябваше да се научи да работи с професионални играчи, т.е. 
той трябваше да стане първо клиент на взаимните фондове. След като придобие необходимата увереност, вече да 
играе самостоятелно с акции. Така тези схеми можеха да обогатят по някакъв начин участието на индивидуалните 
инвеститори, но се позабавиха. 

Трябваше да се въведат и по-високи санкции за пазарни злоупотреби и манипулации. В Комисията за финансов надзор 
имаше много случаи, в които ние установявахме злоупотреба за 1 млн. лв., а глобявахме с 20 000,  50 000 лева. 
Санкциите трябва да бъдат по-адекватни и възпитателни. 

КФН много пъти е била критикувана, но житейската справедливост, за съжаление, не съвпада с юридическите правила;  
термините „добро“ и „лошо“ не съвпадат със „законно“ и „незаконно“. Такъв е случаят и с „кухите“1 гръцки компании.
По времето, в което аз бях председател на КФН, на борсата излязоха две гръцки компании, но може би шест спряхме. 
Имаше много кандидати. Там, където те са перфектни, комисията няма основания да не даде разрешение. Има обаче 
и второ ниво на контрол, и това е борсата. Тя може да вземе решение да не ги качва за търговия. С тези компании 
ситуацията беше наистина десет пъти мери, един път режи. 

1„Кухите“ гръцки компании: В периода 2009 – 2011 г. много гръцки компании се листват на БФБ-София, без да са с история на дейност. През 2011 г. 
се оказва, че компанията с най-голяма капитализация на БФБ-София е Енергони – компания без дейност с основен актив  патент за технология за 
производство на ток от вятър, оценен на висока стойност.
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Инвестирането във фондовия пазар е 95% доверие 

От стоките към акциите 

Всичко започна през 1991 г. Бях студент, на 20 години. Една вечер чух реклама по радиото, че на другия ден започва 
първият брокерски курс, организиран от Софийска стокова борса. Запомних телефонния номер и се обадих. Отсреща 
ми казаха, че трябва да платя за курса 1000 лв. - тогавашните 1000 лв. бяха горе-долу като сегашните. На следващия 
ден събрах парите от колеги и съученици, и се записах. В курса бяхме 14 души, като останалите бяха пратени от 
някого. Само аз се записах по собствена инициатива. На третия ден дойде една фирма да си търси брокер. Съгласих 
се при условие, че ми плати курса. Така си възвърнах парите още на третия ден. Започнах да работя за тази фирма. 
На стоковата борса обаче имаше проблем със сигурността на сделките, който не беше решен. Нямаше гаранции и 

Николай Мартинов е роден 
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пазар“ в Карол Финанс. През 
2003-2006 г. е член на СД на 
Карол Капитал Мениджмънт.  
От 2002 до 2005 г. е награж-
даван от БФБ с годишната 
награда за брокер с най-го-
лям брой сключени сделки. В 
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работят в интерес на акционерите. Просто хората вземаха решенията си пред самата поща и който беше по-убедителен, 
успяваше. Тези, които закупиха сами боновите книжки, играха самостоятелно и спечелиха десетки пъти повече от онези, 
които заложиха на приватизационните фондове. Много от тях бяха измамени. Имаше два фонда, които бяха хубаво 
изключение. Единият от тях вложи парите в няколко компании, след това продаде всичко и се разплати с акционерите. 
Повечето направиха дъщерни фирми и разводниха капитала си. Това се случи, защото нямаше регулации. 

Аз участвах самостоятелно, като намерих една база данни, която ми помогна в избора. Данните ми даваха информация 
за предприятията за три години назад и на тази база, и малко работа с excel извадих десет, от които да си купя акции 
– достатъчно големи, с печалби. Наистина имаше дружества, които ни позволиха да спечелим от бонова книжка по 
2000 лв. Така прескочихме едно ниво, това с пирамидите, и преминахме към следващото. В една ситуация на огромен 
избор: имаше над 1000 компании, от които можеш да избереш коя да купиш. 

Детството на борсовата търговия 

Първоначално акциите бяха налични, а търгуването ставаше с наддаване и викане. На една дъска се пишеха офертите. 
След това на борсата се появи компютър и офертите започнаха да се въвеждат в него. Клиентите не знаеха как се 
движи цената. Просто казват: „Ако е на тази цена, купи акциите или съответно продай.“ Често пъти това ставаше и 
по усмотрение на брокера. Тогава брокерите се познавахме, знаеше се кой къде сяда в залата, на кой какъв му е стила. 

За всяка една сделка се подписваше огромно количество документи заради изисквания на тогавашната Държавна 
комисия по ценни книжа. Аз бях брокер на годината по брой сделки четири години подред и можете да си представите 
какво количество документи съм подписал. За една сделка можех да взема два лева комисиона, но трябваше да се 
подпиша 17 пъти. А на ден се правеха по 50-100 сделки. Клиентите постепенно се увеличиха и стана невъзможно да 
се обслужват по този начин. Каквото и да правиш, ти можеш да обслужиш трима клиента едновременно – при два 
телефона и едно icq. Но така или иначе имаш две ръце. Това доведе до желанието да се компютъризират нещата. Все 
пак борсата по това време беше въвела системата RTS – първо на един компютър, после на мрежа от компютри, 
и накрая вече се свързаха офисите на брокерите със системата. Така търговията стана неприсъствена. Всички се 
изнесохме по офисите си и търговската зала остана празна. Нещата се промениха.

Появата на електронна търговия 

БФБ-София започна да разработва и система за интернет въвеждане на офертите - COBOS. В този момент работех в 
инвестиционен посредник Карол. Когато разбрахме, че се подготвя нещо такова, веднага започнахме да го тестваме. 

Николай Мартинов

сделките се проваляха много често. Стоките много рядко отговаряха на това, което е договорено. Веднъж, например, 
бях продал пакетирана сол. След това се оказа, че не е пакетирана и трябваше да се плащат неустойки. 

С първите комисиони като стоков брокер си купих акции на Първа частна банка. След това от банката раздадоха 
безплатни акции и така кръгът се завъртя. Неусетно се преквалифицирах от стоков брокер в брокер на акции. С 
акциите нещата бяха по-прости. Те не се развалят, няма проблеми при съхранението им и т.н. А и с малкото акции, 
които тогава се търгуваха, беше по–лесно да продадеш веднага. Аз правех така - купувах някакви акции от София и ги 
продавах в Русе, от Русе взимах и ги продавах в Стара Загора. Тогава се търгуваха около 7-8 дружества. Интересът 
тъкмо се зараждаше, имаше огромни неравновесия в цените. Най-бързият банков превод беше два дни и затова всички 
предпочитаха да правят сделките в кеш. Тогава имаше книги на акционерите, като в отделните региони ги водеха 
упълномощени представители.  

Брокери и инвеститори 

Брокерите по това време съчетаваха няколко функции, включително изпълняваха и депозитарни такива. Най-важна 
беше репутацията - хората си пазеха репутацията. Когато се проваляше сделка, се плащаше неустойка. Имаше такова 
неписано правило, че ако не можеш да изпълниш задължението си по сделката, плащаш 10% неустойка. 

В началото имаше около 20-30 брокера. Хора, които бяхме ентусиасти. На голяма част от нас това не ни беше 
основната работа, но все пак бяхме чели за акциите. Подхождахме добронамерено, вярвахме, че мечтите се сбъдват. 
Разбира се, имаше и измамници, но те се знаеха. Обикновено те изпълняваха сделки, които са им печеливши, а когато 
не са - се криеха. В тези времена на пирамиди се търгуваха акции, които не оцеляха след това. Частните инвеститори 
тогава вярваха в капитализма, в дивидентите. Компаниите обявяваха, че ще раздават дивиденти и ще правят чудеса. 
Тогава на тези обещания се вярваше. 

Масовата приватизация или бизнесът пред пощенските станции 

Постепенно нещата започнаха да се нормализират. Хората, които имаха репутация, имаха все повече и повече клиенти. 
Пирамидите постепенно рухнаха и се появи новата инвестиционна възможност – масовата приватизация, боновите 
книжки. 

По време на масовата приватизация имаше едни хора пред пощите, които убеждаваха да си дадеш боновете на 
приватизационните фондове. Самият аз също съм участвал в този процес, като си мислех, че фондовете наистина ще 
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цената пада значително и инвестицията на останалите акционери се обезценява. Ако искаш да продадеш книжата си, 
не можеш да го направиш, защото няма купувачи. Те също се страхуват от следващо подобно увеличение. Това доведе 
до масов срив на акциите. Инвеститорите бяха отблъснати. 

През 1998 г. пазарът достигна своя колапс, а притежанието на акции се възприемаше за нещо лошо. Стана популярна 
една „мажоритарна мъдрост“ от времената на пирадимите: „Акционерът е глупав и нахален човек”. Глупав, защото 
дава пари, и нахален, защото иска доход от тях. Имаше голям негативизъм и SOFIX достигна нива под базисната 
си стойност. Лукойл Нефтохим, който се търгуваше около 40 лв., достигна 4 лв.;  Солвей Соди от 35 лв. слезе до 3 
лв. Въобще ситуацията беше аналогична с тази от 2009 г. Бизнесът се пренасочи до голяма степен към търговия с 
компенсаторни инструменти, защото срещу тях се позволяваше приватизация. 

Глътка въздух  

Когато дойде правителството на НДСВ, смени правилата, въведе едни съвременни закони за капиталовия пазар. Това 
доведе до продължително поскъпване на акциите. С промяната на условията никой не можеше да мами безогледно. 
Вече капиталът можеше да се увеличава само с права, отчетите трябваше да се публикуват на всеки три месеца. 
Клиентите започнаха да прииждат. Тръгна и приказката, че всеки, който инвестира на борсата, ще спечели. Започнаха 
да идват и хора, които въобще не разбираха от търговия с акции. 

Имахме един куриозен случай, в който един господин беше влязъл в наш офис във Варна или Бургас и с голямо самочувствие 
беше казал, че иска да си купи акции. На въпроса какво иска да купи, той обърнал монитора и просто си забол пръстта 
в екрана, което се оказало компенсаторки, не акции. Господинът настоявал, че това иска да купи. Това се случваше 
през 2001 г. Купуваш на база слухове, на база прочетено някъде във форуми. Тогава нещата започнаха да се обръщат и 
хората  си купуваха акции с разбирането, че каквото и да купиш - печелиш. Просто ние започнахме от силно подценени 
книжа и стигнахме до силно надценени през 2007 г. 

Ветровете на върха 

Големият грях на брокерите е, че вместо да развиват брокерски услуги, се пренасочиха към  доверително управление, а 
след това започнаха да правят договорни фондове. В крайна сметка се оказа, че те печелят много повече, управлявайки 
тях, отколкото развивайки пазара. Именно затова в последните години борсата не беше развивана откъм нови 
инструменти. И така в момента, в който дойде кризата, се оказа, че всички инструменти, които бяха направени, 
действат само в посока нагоре. Дори и малкото новости бяха въведени от банки, а не от брокери. Банките въведоха 

Николай Мартинов

В момента, в който системата COBOS даде сравнително добри резултати и борсата я обяви промоционално, ние 
посъветвахме клиентите си да минат на нея. Тя, естествено, имаше недостатъци. Основният беше липсата на парични 
ограничения. Това означава, че всеки клиент може да въведе поръчка на каквато си поиска цена и за неограничен брой книжа.  

Първоначално COBOS не пазеше нито брокерите, нито клиентите от грешки. При потвърждаването на поръчката на 
клиента, самият брокер трябваше да проверява неговите възможности. При условие обаче, че стигнахме до момент, 
в който за минута постъпваха около 200 оферти, беше трудно да провериш дали клиентът има толкова пари, дали не е 
объркал кода на компанията, дали има желание да купи точно такава бройка. На базата на познанията за клиента можех 
да отсявам някаква част от тези грешки, но не всички. Това доведе до следващото подобрение на COBOS от страна 
на борсата. Въведоха към системата портфолио, което даваше възможност да се види какви пари има клиента, какви 
сделки е направил и какъв е сегашният му портфейл. Остана един груб недостатък. Системата не издържаше на 
голямо натоварване. Ако прекалено много хора се опитат да влязат в COBOS, се получава една твърде голяма опашка 
от заявки. Тя не може да бъде изпълнена от сървъра за времето за изпълнение. Сървърът блокира, клиентите са 
недоволни. Брокерите трябва да ги въвеждат от брокерските терминали. Борсата не успя да се справи с този проблем 
и реши да смени търговската платформа, като закупи тази на Дойче Бьорсе  – Xetra. Освен това разреши на всеки 
от посредниците да си направи собствена система за подаване на поръчки, което е правилно решение. COBOS изигра 
положителна роля, като доведе до удесеторяване на поръчките. Цената на обслужването на една сделка падна. Това 
облекчи работата на брокерите и на клиентите, които не трябваше вече да подписват един куп документи, а една 
месечна справка. 

Първият срив на българския пазар

По онова време не беше задължително сделките да се правят на борсата. Когато имаше много борси в България, 
съществуваха само няколко купувачи на акции. Проблемът беше, че те не знаеха, че са само те. Много брокери ги 
обслужваха рънъри - хората, които обикаляха страната, за да изкупуват акции и бонови книжки. Цялата търговия 
беше по телефона, всеки наддаваше и това доведе до ескалация на цените. В момента, в който борсата успя да 
издейства търговията да минава през нея, тези двама или трима купувачи осъзнаха, че са сами на пазара. Започнаха 
да се изчакват, цените тръгнаха да падат и така се стигна до срив. Другата причина беше, че държавата остави 
правото на публичните компании да увеличават капитала си под условие. Така пред очите на държавата през 1997 г. 
беше направено едно от първите знакови увеличения от този тип – на „Солвей Соди”. Всъщност то беше позволено с 
гласа на министерството на икономиката в общото събрание. Имаше доста инвеститори, които си бяха купили акции 
преди това и загубиха. Схемата беше следната – при увеличение на капитала под условие мажоритарните собственици 
увеличават капитала колкото си искат по номинал, и ако една акция струва примерно 30 лв., след промяната в капитала 
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Защо е полезна късата продажба? Всички тези хора, които казваха, че пазарът е надут, всички песимисти на борсата, 
всъщност не спечелиха нищо. Единственото нещо, което направиха е, че си предпазиха парите и останаха на нивото 
от 2007 г. Тези хора можеха да спечелят. Те са имали правилна прогноза и продавайки на късо индекси, акции или каквото 
и да е там, са можели да направят не 5% от лихви или 7.5%, а са можели да направят 70% от спада на SOFIX. 

Някои мотивират липсата на деривативни инструменти с това, че българите нямат достатъчна инвестиционна 
култура. Не бих казал, че е много състоятелно. Инвеститорите са възрастни хора. Когато хората навършват 18 г. 
никой не им дава наръчник за живота. Правенето на деца да не би да е по-малко отговорно? Защо в този случай да 
няма ограничения, а за финансите да има? Всичко може да се срине на този свят. Колкото повече възможности се 
появяват, толкова повече може да се спечели и системата да се развива, а не обратното. Аз не съм привърженик на 
ограниченията с цел да предпазваме хората от евентуални техни грешки. 

В момента, когато брокерите не печелят, избират да изградят платформи и да обучават клиентите си да търгуват 
на външните пазари, отколкото да изградят собствен пазар тук. Тази грешка се прави и от пенсионните фондове. 
Те обаче трябва да имат предвид, че на международните пазари българските играчи са аутсайдери. Тук, в България – 
чужденците са аутсайдери. Ако ние развием собствения си пазар, тогава имаме преимущество. Знаейки историята 
на компанията, ние можем да направим по-правилни изводи от един чужденец. Докато на чуждия пазар тръгваме с 
непълно познаване на историята им. Имаме за пример и пенсионен фонд, който продаде българските си акции и си купи 
облигации на Леман Брадърс. 

Емоции и избор на акции 

Трябва да се има предвид, че лошото се забравя. Пазарът е психология – алчност и страх. От една страна, цените 
се качваха заради алчността на всички, които купуваха. След това страхът от измамата и от загубата доведе 
до отдръпване от акциите и цените им паднаха. Пазарът много рядко е рационален. Балонът на борсата се 
образува заради алчността на всички. Никой от нас не прави изключение. Аз съм брокер от 20 години и също имах 
доста голяма експозиция в акции. Продължавам да вярвам, че от акции се печелят пари в дългосрочен план. Ако бях 
оставил парите си на депозит, никога нямаше да имам активите, които имам в момента. 

Другото важно нещо е, че инвестирането във фондовия пазар е 95% доверие. Голяма част от цената над 
счетоводната стойност на книжата е доверие. И като имаме доверие в пазара, цените растат, като нямаме 
доверие – падат. Имаме факт – печалбата на една компания тази година. Но вярата, че тя ще прави същата 
печалба години напред, ни кара да купим акцията. Всичко е доверие.  

Николай Мартинов

репо сделките, за да могат да кредитират този пазар, който се намираше в бум. Брокерите просто се наслаждаваха 
на растящия тренд и на високите такси, които прибираха от доверителите. Всички инструменти позволяваха да се 
печели само, когато пазарът расте. В тази веселба всички участници наливаха масло в огъня. Появиха се и реклами от 
рода „при нас вашите пари се множат като зайци”. Обещаваха се космически печалби, взимаха се заеми, за да се спазят 
тези обещания. Така акциите се отклониха доста от реалните си стойности и ако не беше външната криза, може би 
щяха да продължат да поскъпват. 

Аз съм виждал подобно нещо в САЩ през 2000 г. Там дори  станаха по-големи абсурди по време на дот ком балона. 
Компанията Yahoo, например, тогава се търгуваше при P/E1 над 1000. Ние в Карол бяхме продали нейни акции на късо на 
цена от 400 долара и се наложи да изтърпим да достигнат 500 долара. Успяхме да запазим тази позиция и да излезем 
на печалба от нея.

В България, ако не беше външната криза, твърде възможно би било оптимистичните нива на SOFIX, които се 
прогнозираха, да се сбъднат. Дори и заради това, че всички инструменти действаха в една и съща посока. У нас на 
практика нямаше нито един инструмент, който да действа в посока срещу тренда – нямаше къси продажби, нямаше 
индекси, които да могат да се търгуват на късо, нямаше опции. Всичко това позволи цената да се надуе и в един 
момент балонът се спука. Първи го усетиха хората с репо сделки. Пазарът им мачкаше парите всеки ден. Те тръгнаха 
да затварят репата и цените  падаха още по-стремглаво. Инвеститорите не обичат да продават на загуба и затова 
този процес се разтегли във времето. Когато всички знаят, че пазарът пада, никой не иска да купува. Така хората с 
репата започнаха да се разоряват един по един. Договорните фондове също бяха силно засегнати. Поради липсата на 
инструменти и къси продажби нямаше нито един, който да спечели от спада. 

Жажда за деривати

Моята теза е, че ликвидността се прави от дериватния пазар. На западните пазари дериватните инструменти имат над 
100 пъти по-голяма ликвидност, отколкото реалния пазар. Те пораждат ликвидността. В момента на българската борса 
всяка сделка става задължително при размяна на акции срещу пари като в Средновековието. Ако искаме да имаме борса от 
съвременен тип, каквито са западните пазари, трябва да направим деривати. Именно това ще даде прилив на пари. Когато 
човек печели много пари, той е по-склонен да поема риск и обратното. Сега няма апетит за риск, защото никой не печели. 

1P/E – от англ. Price-to-Earnings Ratio - съотношението между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция 

Българският борсов свят: От първо лице



56 57

На този пазар доверие се печели трудно, но се губи много бързо

Ентусиазмът на уникалното пазарно начало 

През 1995 г. се дипломирах като магистър по информатика и икономика, което беше нова специалност и аз все още 
не знаех дали искам да съм информатик или икономист. Беше въпрос на късмет да попадна на капиталовия пазар.  Бях 
слушал много за западните финансови пазари и се запалих по тях. Когато един познат ми каза, че има една нова комисия, 
Комисия по ценни книжа и фондови борси, аз реших да  кандидатствам там и си подадох документите. Назначаването 
ми отне 6 месеца, но накрая започнах работа като експерт в отдел, който основно лицензираше приватизационните 
фондове. Това бяха първите участници на капиталовия пазар, които бяха регулирани някак.  

Маню Моравенов е участвал 
активно в изграждането 
на нормативната уредба и 
инфраструктурата на капи-
таловия пазар в България. 
Завършил магистратура по 
„Икономическа информати-
ка“ в УНСС и  впоследствие 
докторантура по финанси от 
СУ „Св. Климент Охридски“. В 
периода 1996-1998 г. работи 
в  Комисията по ценни 
книжа и фондовите борси. До 
2005 г. е директор „Търго-
вия и надзор“ в БФБ-София. 
От август 2005 г. Маню 
Моравенов е председател на 
съвета на директорите и 
изпълнителен директор на 
Феърплей Пропъртис АДСИЦ.  
През юни 2011 г. е избран за 
председател на Национална-
та комисия за корпоративно 

управление, като той също 
така е един от авторите 
на Националния кодекс за 
корпоративно управление в 
България.  
Автор е на монографията 
„Развитие на фондовия 
пазар в България и насоки 
за подобряване на неговата 
ефективност“. Преподава 
във Висшето училище по 
застраховане и финанси. 
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г.Бъдещото лице на борсата

Пазарът вече няма да бъде същият. Пътищата за развитие са два. Смятам, че има вероятност от 80% да си 
останем един пазар на дялови инвестиции и 15-20% вероятност някой да развие дериватен пазар. Ако това стане,  
ликвидността може да се увеличи 100 пъти за 10 години. Аз съм го виждал на фондовата борса в Будапеща. Там 
са си направили деривати и е станало точно така. Все пак трябва да се има предвид, че дивидентите, които 
взехме от влизането ни в Европейския съюз, няма да се повторят. Чуждестранните инвеститори ще заобикалят 
неликвидните пазари, има достатъчно други. Руснаците имат един такъв израз:„Спасението на давещите се е в 
техните ръце.“ Единственият начин е ние сами да си направим пазара. 
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от БНБ, Министерство на финансите и експерти.  А борсата се създаде вследствие на обединение на по-големите 
играчи в страната като ново дружество.  Цялата процедура нямаше да стартира без един съществен елемент – 
участието на държавата.  Само за нея нямаше ограничение колко процента може да притежава в новото дружество, 
така че тя апортира в капитала му една емблематична сграда в центъра на София (бел. ред.: бившия театър Ренесанс, 
кино „Г. Димитров“, към 2011 г. дискотека „Син Сити“), за която идеята беше да се превърне в „пода на борсата“… 
Така че с намесата на държавата стана възможно административното създаване на институцията БФБ-София. Така 
ние стартирахме капиталовия си пазар с консолидирана борса - нещо, което други развиващи се пазари не успяха да 
направят и сега страдат от това.  Румъния е такъв пример: макар че тя успя вече да консолидира пазара си. Но Черна 
гора и други страни все още имат повече от една борси, което за един малък пазар няма смисъл.  

След като борсата получи лиценз, трябваше да има участници. Веднага след лицензирането на БФБ-София, започна 
и тази процедура за инвестиционните посредници.  Първите бяха тези, които сега са най-известните посредници, 
с някои изключения на няколко, които впоследствие изчезнаха.  Това бяха основни финансови къщи, които в някаква 
степен преди старта на регулацията така или иначе търгуваха с ценни книжа. Те си имаха брокери, които имаха някакъв 
натрупан опит на търговия с наличните ценни книжа.  Имаше и финансови къщи, регистрирани към БНБ, чиято основна 
дейност е била основно валута и държавни ценни книжа.  

Масовата приватизация изигра голямата роля при регистриране на дружества на борсата. По закон задължиха всички 
фирми от масовата приватизация да имат безналични акции и да се търгуват на новолицензираната БФБ-София.  
Така тя изведнъж стартира с около 1000 компании. Първоначално бяха регистрирани на т. нар.  свободен пазар, като 
идеята беше при показани резултати да преминават в по-качествени сегменти. В общи линии, нашата борса се разви 
доста бързо. От писането на дъска до въвеждането на система за търговия, която позволява да не се присъства 
на място, мина период от само 3-4 години – това и изключително кратко време.  Аз отидох да работя в БФБ през 
1998 г. като директор „Търговия и надзор“.  Оттогава толкова промени се случиха бързо – с въвеждане на правила и с 
технологичното развитие. 

Навлизане на инвеститори 

Институции вече имаше, които се развиваха. Посредниците и компаниите на борсата бяха налице.  Липсваха 
инвеститорите.  Трябваше да се привлече капитал. Той можеше да дойде от банките и най-вече от чуждестранните 
инвеститори, които вече проявяваха интерес към нашия пазар. За тази цел обаче трябваше да се поднесе и интересен 
продукт. Истината е, че един от най-големите проблеми на нашия пазар винаги е бил голямото несъответствие 
между търсене и предлагане, т.е. български инвеститори нямат възможност да поемат това, което потенциално 
големите дружества биха предложили. Тогава този проблем беше още ясно по-изразен. 

Маню Моравенов

В известен смисъл, това беше уникално преживяване, защото това усещане, че участваш в изграждането на нова 
икономика, можеше да се случи само тогава – ние трябваше да направим за 10 години един пазар, който на Запад са 
изградили за 200 години.  Бяхме ентусиасти. По това време работехме в една стая 20 души и то с един компютър.  
Нямахме опит, на който да се опрем. Разчитахме на консултантите от различни западни организации – Американската 
агенция за международно развитие, Британския Ноу-хау фонд… 

Едновременно се подготвяше нормативна уредба и в същото време трябваше да се лицензират участниците на пазара.  
Приватизационните фондове бяха лицензирани като особен вид инвестиционни дружества, които набираха своите 
акционери чрез инвестиционни бонове. А през 1997-1998 г. им се даде възможност да станат холдинги.  Над 95% от тях 
избраха да станат холдинги.  Като се върна назад, масовата приватизация е тази, която даде старта на българския 
регулиран капиталов пазар, така че въпреки всички негативи, които имаше, тя все пак изигра своята роля за този пазар.  

Доверието 

Негативите от нароилите се финансови пирамиди оказаха своето влияние за дълго време.  Хората започнаха да гледат 
с недоверие на новосъздаващия капиталов пазар.  Доверието е най-важното на финансовите пазари. Неслучайно те са 
и толкова силно регулирани. При нас регулацията позакъсня и започна през 1996 г. Но в крайна сметка най-жестокият 
закон на тези пазари е: доверие се печели трудно, но се губи много бързо.  И това го разбираме и днес. 

Създаване на институции

Към 1996 г. имаше над 20 борси – почти във всеки голям град на страната имаше борса. Най-големите борси, които 
реално работеха като такива в някаква степен, бяха Първа българска фондова борса, Софийска фондова борса и 
Пловдивска фондова борса. През 1996 г. извънборсовата търговия беше прекратена и всички борси станаха нелегални.  
Практически търговията спря.  Трябва да уточня, че по времето на масовата приватизация не е имало някакъв активен 
борсов пазар.  По-скоро пазарът се случваше извън борсата.  Приватизационните фондове бяха създадени, за да се 
участва чрез тях в приватизацията, но не борсата беше средството за дейността тогава… а пощенските станции. 
Лицата, които имаха инвестиционни бонове, отиваха в пощенската станция и си избираха към кой приватизационен 
фонд да си прехвърлят боновете. 

Така че с влизането на закона на капиталовия пазар всъщност нямаше участници. За да ги има, първо трябваше да 
се създадат борса и депозитар.  Трябваше да има членове на борсата – инвестиционни посредници – такива нямаше 
в правния мир.  Затова борсата се създаваше успоредно с Централен депозитар.  Неговото начало беше положено 
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Представите от миналото, огледани в бъдещето 

Трябва да призная, че преди 13-14 години само в мечтите си съм си представял такава борсата.  Огромна работа е 
свършена за кратък период.  Тогава не вярвах, че може всичко така бързо да се развие.  Разбира се, много проблеми 
останаха неразрешени. В момента фондовият пазар отново трябва да възстановява доверие. И то при голяма 
конкуренция - възможности за инвестиции по целия свят.  

Аз искрено се надявам, че инвестиционната общност ще съумее да увеличи ликвидността на нашата борса и добрите 
емитенти ще останат в България. В крайна сметка, борсата е само една среда – тя трябва да създава комфортна 
среда за сключване на сделки. Друго не може да се направи от БФБ. Всичко зависи от участниците: от българските 
инвеститори и от емитентите.  Основните двигатели за пазара са търсенето и предлагането, а не самата среда, 
т.е. БФБ. Тя е готова като инфраструктура отдавна и предлага достатъчно добри условия. Създаването на нов 
пазар няма непременно да предизвика търсене и предлагане.  Участниците са тези, които могат да го задвижат. 
 
Дали трябва да бъде приватизирана БФБ-София? Аз съм един от хората, които заговориха отрано за приватизация 
и включване на борсата в глобалните процеси, както и участието й в някаква регионална структура. И не съм спрял 
да смятам, че това е единственият начин за развитие на нашата борса, както и за запазването на ликвидност. 
Истината е, че нашият пазар е толкова малък, че особено сега в кризата, не представлява интерес за другите 
пазари, иначе те щяха да дойдат да ни погълнат отдавна. Не е добре да се случи така, че всички големи компании да се 
търгуват на някои от големите борси, а нашата борса да остане само за малките дребни предприятия.  

За мен истината е, че българският бизнес до голяма степен би се възползвал от борсата, ако може да пласира 
ефективно количество акции; и то такова, което ще е адекватно на преминаването в публичното пространство, и ще 
даде възможност на тази компания да се развие.

Маню Моравенов

И така се поде инициативата за приватизация на интересни и големи компании през фондовата борса. Създадохме 
т.нар. „Приватизационен пазар“ на борсата. Инициативата за това беше наша, на институциите, но тя успя да срещне 
добрата воля и желание на държавата. Причината е в това, по онова време  в държавното управление имаше експерти, 
които разбираха от капиталов пазар (става въпрос за правителството на НДСВ). Това беше огромен стимул, който 
привлече много чуждестранни инвеститори. Другият голям стимул бяха компенсаторните инструменти.  След като 
бяха прехвърлени изцяло на борсата, измамите с тях престанаха. Те дадоха един допълнителен тласък на търговията. 
Цената на компенсаторните инструменти беше между 13-15 стотинки при номинал от 1 лев. След като тези 
инструменти се регистрираха на борсата, тяхната цена скочи двойно. А след приватизацията на пакета от 35% от 
БТК, цената им надхвърли номинала.

Кокошката и яйцето  

Ликвидността се създава по два начина – достатъчно свободни пари за инвестиране и достатъчно възможности 
за инвестиране на тези пари. На нашия пазар са доста ограничени и едното и другото – въпреки бурното развитие. 
Въпросът за ликвидността е като този за кокошката и яйцето.  Тя идва от нуждата да се преразпределят временно 
ненужни средства.  Парите, които се инвестират във финансови инструменти, са временно ненужни на техните 
притежатели, и срещу някакъв доход, те ги предоставят на други, за да се развива нещо с тях. Така парите стигат 
до компаниите.  

Дериватни игри
 

Дериватният пазар може да бъде свръхликвиден и всеки може да излезе от инвестицията си във всеки момент. Обаче 
той винаги е свързан с пазара на базовите инструменти. При слаболиквиден пазар на акции винаги съществува рискът 
от манипулация. От друга страна, дериватният пазар е скъпа инвестиция. Той е силно автоматизиран и може да 
функционира само при наличие на сериозна клирингова организация, която все още няма (бел.ред.: информацията важи 
към 2011 г.). Необходимо е да има система за защита от риска от неизпълнение на задълженията на насрещната 
страна по сделката. Такъв пазар зависи от два основни участника: спекулантите и институционалните инвеститори 
– тези, които застраховат риск.  Ако те изпитват необходимост от създаването му, ще го има. Моето лично мнение 
е, че в крайна сметка в една сделка има две страни. Ако се купи деривативен инструмент – договор за разлика, фючърс, 
опция, - винаги има две страни с различни очаквания.  Ако единият се опитва да манипулира, то другият ще опита 
обратното и така ще се компенсират.  Лошото е, че при такива ситуации някой трябва да поеме риска да развие 
такъв пазар и да види какво ще се получи – това не е игра и резултатите не могат да бъдат върнати.

Българският борсов свят: От първо лице
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Борсата е лицето, но носещото тяло е депозитарят

Създаването като наркотик 

Ако лицето на капиталовия пазар у нас е фондовата борса, то живот му вдъхва Централен депозитар. През август 
1996 г. беше учреден Централен депозитар на база на Наредба №19 на БНБ. През септември ме поканиха в качеството 
ми на ИТ специалист да помогна за създаването на информационната система. В началото Законът за ценните книжа 
беше съвсем оскъден и така почти при липса на нормативна уредба трябваше да изградим депозитарна институция. 
Хубаво е, че в този момент успяхме да привлечем  консултанти от USAID и съвместно малко по-малко нещата се 
получиха. Оттогава животът ми почти непрекъснато е бил свързан с капиталовия пазар. В Централен депозитар 
преминах през различни позиции. Междувременно така се случиха нещата, че имах възможност да работя и за Българска 

Васил Големански е активен 
участник в създаването 
на технологичната инфра-
структура на капиталовия 
пазар. Роден е през 1968 г. 
Завършил е Факултета 
по електроника на Тех-
ническия университет в 
София. Големански е един от 
създателите на технологич-
ната система на Централен 
депозитар, където започва 
работа при създаването му 
през 1996 г. Работил е десет 
години и като директор 
„Информационни технологии“ 
в БФБ-София. През 2007 – 
2010 г. е директор „Корпо-
ративни клиенти - Финансов 
сектор“ в Хюлет Пакард 
България“. През 2010 г. е 
избран за член на съвета на 
директорите на БФБ-София, 

като през октомври същата 
година е назначен за втори 
изпълнителен директор на 
институцията.  
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За да има нормален срочен пазар обаче трябва да има ликвидност. В стратегията на борсата са залегнали различни 
стъпки, които най-вероятно ще доведат до нейното увеличаване. Има и още много други неща, които трябва да бъдат 
направени, като например, въвеждането на системата SWIFT на Централен депозитар, изграждането на клиринговата 
система и на трансграничния сетълмент. 

За да се случат, трябва да се държим като един екип, и нещата, които правим да придобият популярност сред 
инвестиционната общност. Иначе ще създадем клиринг, ще направим срочен пазар, но като няма какво да търгуваме на 
него… Ако това не се припознае от инвестиционната общност, тогава е без значение, че депозитарят има клирингова 
система. Ако борсата създаде условия за качването на нови инструменти, ако те не са желани от инвеститорите, 
всичко губи смисъл. 

Ролите на пазарните участници 

Борсата е пазара, на който трябва да се случват нещата. Централният депозитар е изключително важна част, защото 
е събрал самите механизми, които движат този пазар. Там е и клирингът, и сетълментът, и регистърът. Общо взето, 
там са нещата, които оставяйки извън сцената, максимално плътно подкрепят това, което е на сцената. Наистина 
борсата е лицето, но носещото тяло е депозитарят. 

Поглеждайки назад в историята, мога да кажа, че когато борса и депозитар са работили синхронизирано като 
институции, с една визия, с едни и същи идеи за развитието му, действали са като единен организъм – пазарът се е 
развивал най-добре. Това е периодът между 2001 и 2005 г. Тогава започна развитието, компенсаторните инструменти 
се качиха на пода на борсата, приватизира се делът от 35% от БТК.  

БФБ-София и Централният депозитар трябва да играят водещата роля за развитието на пазара. Не подценявам 
останалите участници. Те също имат прекрасни идеи, работят на пазара, знаят ежедневните му проблеми, имат 
очаквания. Задачата на борсата е да обобщи тези мнения и да генерира идеи за развитието на пазара. Всъщност, ако 
се замислите, може да се съберем 5-10 човека на една маса и да споделяме всякакви идеи, но ако няма някой, който да 
води и организира целия процес, да поеме отговорност за реализацията им – всичко остава в един пожелателен аспект.  

Размисли за пазара 

Ако си представях друго освен това, че ще развием пазара, нямаше да съм тук. Имаше много идеи за развитие в 
различни посоки. Аз лично бих казал, че и ние се променихме, идеите ни се промениха, и пазарът се промени. Много от 

Васил Големански

фондова борса – София. Първоначално в Централен депозитар работеха само 4 души Апостол Апостолов, Георги Драйчев, 
Антоанета Димова и Васил Големански. Предизвикателството, което стоеше пред нас – да създадем институция от 
национално значение, без да има подобна в страната, обаче направи живота ни интересен. 

Създаването на нещо ново е като наркотик. Който един път го е опитал, би желал да има възможност да го прави 
отново и отново. Проучвахме чуждия опит, развити и развиващи се пазари. Комбинирали сме различни варианти. Наложи 
се да взимаме бързи решения, тъй като изграждането на Централен депозитар съвпадна с масовата приватизация. 
Това беше предизвикателството, с което, надявам се се справихме успешно. 

За да си представите как се развиваха събитията ще ви кажа, че регистърът на депозитаря трябваше да бъде 
организиран много бързо. Първият регистър започна да функционира януари 1997 г. В рамките на 3-4 месеца ние 
трябваше да впишем дружествата от първата вълна на масовата приватизация. След това се проведе и втората 
вълна. Другата важна стъпка, която предприе депозитарят беше стартирането на търговията и сетълмента на 
сделки с ценни книжа. Това се случи през октомври 1997 г. Тогава официално започна борсовата търговия на БФБ-София. 
Така в рамките на 3-4 месеца беше организиран регистъра, а в рамките на година –клиринга и сетълмента. Основният 
принцип, по който работехме, когато изграждахме Централен депозитар беше  да разбираме очакванията на самия 
пазар, да се опитваме да ги предвиждаме и да им отговорим максимално бързо. Така вървяхме една стъпка напред. В 
един момент пазарът тръгна да се развива много бурно и динамично. 

Може би трябваше да сме по-организирани. Тогава действахме с младежки ентусиазъм. Нямаше добра законодателна 
база и сме се опитвали да запълваме тази дупка. Ако можех да се върна назад във времето, бих поставил нещата в 
много по-стройна в организационно отношение основа. Това щеше да ни даде възможност много по-лесно да направим 
следващите стъпки. Но все пак трябва да има баланс между всичките правила, които човек трябва да спазва в живота 
си и нещата, които трябва да развива с младежки ентусиазъм. 

Предизвикателството на срочния пазар 

Изграждането на срочен пазар е голямо предизвикателство. Според мен инвестиционната общност няма готовност 
да търгува с новите инструменти. През 2004 г. се говореше усилено за организирането на пазар на деривати. БФБ-
София привлече външен консултант, който направи анализ на готовността на борсата да използва този нов продукт. 
Изводът беше, че българският пазар няма потенциал за търговия с деривати. След това преживяхме големия бум и 
последвалия го голям срив. В момента има признаци, че един такъв пазар ще бъде добре приет. Мисля, че инвеститорите 
изпитват нужда от подобен тип инструменти – главно заради хеджиране на риска. Също така дериватите дават 
възможност за допълнително спекулиране . 

Българският борсов свят: От първо лице
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Създаване на нормативна 
уредба и тласък  
към развитие 

нещата, които тогава сме заложили сега виждаме, че са добри.  Други идеи не са дали необходимия резултат. Какво пречи 
да бъдат променени и да вървят в друга посока? Просто ние трябва да отговорим на това, което се очаква от нас. 

Дали БФБ ще се превърне в регионален център или не, зависи от много обстоятелства. Трябва да отбележа обаче, че 
България, българският капиталов пазар има много добри отношения с всички останали пазари в региона, което може 
да бъде използвано. Ние имаме изключително добри между съседски отношения. Ако това може да бъде капитализирано, 
защо да не го направим? 

Българският борсов свят: От първо лице
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Учим се на принципа на санкциите, което не е добре

Живата история на регулатора 

Това, което казват за мен е, че съм живата история на регулатора на капиталовия пазар. Работила съм в Комисията по 
ценни книжа в най-различните й варианти. Всъщност първият й вариант – Комисията по ценните книжа и фондовите 
борси - се създаде в началото на 1996 г. Казвам „живата история“, защото аз бях вторият й служител. Първият беше 
секретарката на първия председател на комисията Християн Танушев. Как се случи да се захвана с това? Както много 
неща в живота – абсолютно случайно. Просто чух от познати. 

Дали ми говореше нещо ценни книжа? Не, нищо не ми говореше. По това време тъкмо бях завършила Юридическия 
факултет в СУ „Климент Охридски”. В частта търговско право обаче въобще не се изучаваха ценни книжа. Материята 

Целият професионален 
път на Димана Ранкова е 
преминал в изграждането на 
регулацията на българския 
капиталов пазар от само-
то й начало.  Завършила 
е право в СУ Св. Климент 
Охридски. Специализирала е 
във Франция, Люксембург 
и САЩ.През 1995-1996 г. 
започва като стажант-съдия 
при Софийския окръжен съд 
и стажант в адвокатска 
кантора. През 1996 г. е 
назначена в новосъздадената 
Комисия по ценните книжа 
и фондовите борси в правен 
отдел, а впоследствие става 
началник-отдел „Норматив-
на уредба” на Държавната 
комисия по ценните книжа 
при нейното създаване, като 
впоследствие до 2003 г. 

е член на комисията.  Със 
създаването на Комисията 
за финансов надзор през 
март 2003 г. Димана Ранкова 
влиза в първия състав, като 
до май 2009 г. е заместник-
председател. От ноември 
2009 г. до юли 2010 г. е член 
УС на Българска банка за раз-
витие, а от декември 2009 г. 
до юли 2010 г. е председател 
на СД на „Проектна компания 
нефтопровод Бургас – Алек-
сандруполис - БГ”. Оттогава 
е заместник-председател 
на Комисията за финансов 
надзор с 6-годишен мандат.  
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Първата правна рамка създаде условия за развитие на лоши практики в дружествата. Определено тогава не сме имали 
нито опита, нито практиката, нито възможността да преценим как ще се развият събитията, за да може да ги 
пресечем. По това време бяхме все още само теоретици. Вече през 2002 г. имахме някакъв опит, в резултат на който 
можехме да предприемем мерки за пресичането на лошите практики в частта корпоративно управление, а именно – 
увеличение на капитала под условие, увеличение с апортни вноски в полза на определени лица. С промените в закона 
те бяха забранени. Въведе се акциите от едно увеличение на капитала винаги да се предлага първоначално на всички 
акционери. Въведе се и изискването за емисия от права, която дава възможност на акционерите, дори и да се откажат 
да участват в увеличението, да получат някакъв еквивалент на своите неупражнени права. 

Навлизане на нови играчи – АДСИЦ1 

Развитието на капиталовия пазар е с натрупване. В началото се тръгна от базовите инструменти, каквито са 
акциите и облигациите. Впоследствие през 2003 г. се създаде Законът за дружествата със специална инвестиционна 
цел. Правната рамка беше привнесена от американските регулации, които с времето показаха доста пропуски у нас. 
Затова още през 2009 г. беше предложен един изцяло реновиран вариант на този закон. За жалост, не успяхме да 
стигнем до приемането му и влизането му в сила. След това вторият състав на Комисията за финансов надзор също 
направи  такъв опит, но също не успя. През 2003 г. този тип участници на пазара отвори една нова ниша и всъщност 
самия факт, че към момента има 72 такива дружества показва, че от това е имало нужда. Разбира се, финансовата 
криза се отрази на този сектор, който е свързан и с друг в трудна ситуация – имотния пазар. Така или иначе този 
тип инструменти даде възможността на широката публика да диверсифицира риска, да участва във финансиране на 
големи проекти в сферата на недвижимите имоти, които не позволяват дребния инвеститор да се включи директно. 

След това през 2005 г. се създадоха и договорните фондове като вид колективни инвестиционни схеми. Това стана в 
резултат на промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дотогава колективните инвестиционни схеми 
бяха познати единствено като инвестиционни дружества. Такива в практиката имаше в резултат на преобразуване 
на приватизационните фондове. Само два-три избраха тази форма. Самият факт, че бяха толкова малко, говори, че 
инвестиционните дружества очевидно не са най-удачната форма. Затова през 2005 г. бяха създадени договорните 
фондове. Определено по-гъвкава форма, свързана с по-ниски разходи като администриране, създаване, човешки ресурс. 
След  изграждане на правната рамка лавинообразно се създадоха много голям брой договорни фондове. Самият факт, 

1АДСИЦ – акционерни дружества със специална инвестиционна цел. 

Димана Ранкова

беше абсолютно нова. Дали  за добро или за лошо - по-скоро мисля, че за добро. С постъпването си на работа успях да видя 
много неща в зародиш. Това освен че ми дава спомените за създаването на пазара, ми дава и по-голяма широта на погледа. 

Преживяхме създаването на първите регулации, на опитите с т. нар. масовата приватизация в България, включително 
и нейните грешки, създаването на финансовите институции в България, цялата инфраструктура на капиталовия пазар: 
Българска фондова борса, Централен депозитар, инвестиционните посредници, бившите приватизационни фондове, 
които се преобразуваха и станаха холдинги, инвестиционни дружества. 

Радвам се, че бях активен участник в тези събития. Освен това успях да ги видя от различна гледна точка благодарение 
на това, че започнах от възможно най-ниската позиция в регулатора. Радвам се, че за 15 години успях да стигна до 
високите нива в комисията в различните й формати.

Първите... 

Комисията  за ценните книжа и фондовите борси първоначално се  занимаваше с проспектите на приватизационните 
фондове, които бяха 81. През 1997 г. започна лицензирането и на инвестиционните посредници. Може би и ние, и те тогава 
се учехме взаимно. Първите посредници, които регистрирахме, бяха ЕЛАНА, Авал ин, Бетакорп –имена, които останаха 
през годините. След 2002 г., когато се обърна внимание на този пазар, и започнаха да се появяват първите фактори, които 
да провокират неговото развитие, съвсем естествено започна и по-сериозното разрастване на тези институции.

Много по-дълго време отне лицензирането на Българска фондова борса – София. Завърши при втория състав на 
комисията, когато неин председател беше Радослав Цончев. БФБ-София беше създадена в резултат на обединението 
на регионалните борси. Взето бе решение държавата да има участие в нейния капитал. 

Първите закони и първите нарушения 
 
При изграждането на нормативната база взаимствахме от доста чужди законодателства. Съвсем нормално, ползвахме 
най-вече европейския опит, включително и на страните от Централна и Източна Европа, които са значително по-
близко до нас. Имаше и практики, привнесени от американския опит, но бяха значително по-малко. През 1997 г. започна 
създаването на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Работата по него  приключи с приемането му 
през 1999 г. Този закон е първата сериозна крачка в създаването на правната рамка на капиталовия пазар. След това 
започна да се прави и подзаконовата база. През 2002 г. се направиха първите сериозни промени в ЗППЦК. Те бяха в 
резултат на натрупана практика, на видените грешки - особено в частта за корпоративно управление. 

Българският борсов свят: От първо лице
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Нарушенията не свършват 

Можем да групираме нарушенията по субекти на капиталовия пазар. За разлика от другите два сектора, които 
регулира КФН, субектите тук са доста разнородни. Най-честите проблеми за публични дружества през годините са 
свързани с корпоративното управление. Най-много санкции и принудително административни мерки на комисията 
са свързани с разпореждане с активи на значителна стойност от страна на публичните дружества. Тези санкции 
се правят  въвеждат с оглед на това да се защитят миноритарните акционери от действия на мажоритарните. 
Това са единият тип нарушения - с разпоредителни сделки. Другите са свързани с провеждане на Общо събрание 
на акционерите на публични дружества, на които се гласуват промени, за които миноритарните акционери нямат 
достатъчно информация. 

Нарушения има и при разкриването на т. нар. периодична  информация под формата на тримесечни или годишни 
отчети.  Това са абсолютно А и Б принципи на този пазар. Той би действал ефективно, ако е налице навременна 
и пълна информация за финансовото и правно състояние на публичните дружества. За жалост, това е сериозен 
проблем. С годините този процес в голяма степен беше овладян, но в никакъв случай не е решен. Учим се и на 
принципа на санкции, което не е добре. Другият тип пазарни участници, инвестиционните посредници, бяха ударени 
до голяма степен от кризата. Фактът, че има доброволно връщане на лицензи, говори за това. От друга страна,  
тези, които остават на пазара, много трудно поддържат нормативните изисквания и необходимите показатели 
за финансова стабилност. Понякога има нарушаване на определени показатели, но тогава се включват финансовите 
програми за оздравяване, които подлежат на контрола на комисията. Пазарът все още не е замърсен,  но определено 
изпитва трудности. 

Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти е сравнително нов. Той е приет през 2006 г. Звеното 
в КФН, което отговаря за тях обаче натрупа практика в различните форми на пазарни манипулации. Имаме доста 
такъв тип съдебни дела. Българският пазар е нисколиквиден и това позволява различен тип сделки да бъдат счетени за 
пазарни злоупотреби. Дори една сделка с по-крупен обем акции на дружество, което дълго време не се е търгувало, може 
да се приеме за манипулация. На първи прочит може да доведе до изкривяване на пазара, изкривяване на представите 
за търсене и предлагане, т.е. попада под хипотезите на закона. Това обаче са най-трудният тип проверки на пазара. 
Предполага събиране на доста голям обем информация. Обичайно за такива действия често няма писмена следа и 
са най-трудно доказуеми. От друга страна, за манипулациите и търговията с вътрешна информация са предвидени 
най-сериозният тип санкции, едни от най-високите въобще за българското административно правораздаване. Те се 
обжалват почти на 100%, което доказва, че сме действали обективно. 

Димана Ранкова

че толкова бързо нараснаха доказва, че пазарът е имал необходимост от такава форма и очевидно е доста по-удачна 
като начин на колективно инвестиране. 

Това отново позволява участие на дребния инвеститор на капиталовия пазар при относително по-нисък и контролируем 
риск. Да поясним, че тези колективни инвестиционни схеми се управляват от професионалисти под формата на 
управляващи дружества. Има много сериозни изисквания към управлението на портфейла, диверсифициране на риска и 
същевременно това става при ниски разходи. 

Регулаторът – няколко пъти рестарт  

Другата сериозна крачка, в която участвах беше преформатирането на комисията в създаването на регулатор за 
небанковия пазар в лицето на Комисията за финансов надзор (КФН), който обединява самостоятелни до този момент 
институции – комисията по ценни книжа, застрахователния и осигурителния надзор. Комисията за финансов надзор под 
формата, в която съществува като регулатор на целия небанков сектор, съществува от март 2003 г. При нейното 
създаване отново беше ползван доста чуждестранен опит - както от Европа, така и от страни извън европейското 
пространство. 

Към онзи момент бяха налице две тенденции. Едната беше за самостоятелна регулация на капиталовия пазар. 
Другата, която като че ли вече по-отчетливо се налагаше, беше за общи регулации. Тя съществуваше в различни 
варианти – съвместяване на надзора на капиталовия пазар с този на пенсионното осигуряване, капиталовия пазар 
със застраховането или трите едновременно. В други държави беше включен и банковия надзор. Имаше различни 
варианти, но по-отчетливата тенденция беше за общо регулиране. Тази форма има немалко плюсове от гледна точка 
на уеднаквяване на практиките: унифицира се надзорът, което води до по-ниски разходи за преките потребители на 
финансови услуги. Така се тръгна към този тип институционална реформа. 

Все пак различията между банковия и останалия финансов сектор бяха отчетени и се отиде към окрупняване на 
регулациите само в небанковия финансов сектор. В онзи момент практиката в банковото регулиране беше много 
по-голяма. БНБ направи 130 години. Прецени се, че е по-добре да остане като самостоятелен регулатор, за да не се 
привнесат рискове.Затова се пристъпи към събиране на трите надзора – Комисията по ценни книжа, Агенцията за 
застрахователен надзор и Държавната комисия по осигурителния надзор. Започна се отново от нулата. Така успях да 
стана свидетел и активен участник в нещо за втори път, тръгвайки от нулата. Тези три самостоятелни институции 
трябваше да се научат да работят заедно. Мисля,че през годините се  направи доста, за да се постигне общ единен 
подход в регулациите и в надзора на финансовия сектор. За съжаление, има още какво да се желае. 

Българският борсов свят: От първо лице
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Насила публичност не става 

Излишните дружества на борсата  е една изключително стара тема. Лично аз почти от самото начало съм участник 
в нея и към момента все още не е решена. Това са вече над 10 г. и не се наемам да прогнозирам кога ще се намери 
решение. През 1998 г. дружествата от масовата приватизация, които бяха около 1100, по силата на закона бяха 
превърнати в публични дружества, без въобще да се отчита желанието им да бъдат такива. Законът ги превърна 
в публични, но голяма част от тях не се държаха така. През 1999 г. се създадоха критерии за отписването им от 
публичния регистър. В началото те включваха определен брой акционери и определен брой активи. Ако отговарят 
на тези критерии компаниите се отписваха от регистъра на комисията, съответно се сваляха от търговия на 
БФБ и преставаха да бъдат публични. Голяма част се възползваха от това,  а други не успяха да отговорят на тези 
критерии. В момента публичните дружества са 367 (към 2011 г.). Мнозинството не искат да са и не се държат 
като такива, което им създава много проблеми. Искат да се отпишат, но не могат. По-късно освен математически 
критерии, законът даде възможността за отписване през режима на търгово предлагане. За да отпише дружеството, 
мажоритарният собственик трябва да предложи достатъчно разумна и обоснована цена на миноритарните акционери. 
Не са много обаче големите акционери, които са готови да платят такава цена на малките, за да могат да отпишат 
своето дружеството, грубо казано - да платят за това, че бягат от публичност. 

Асоциациите на големите емитенти винаги са искали отписването да става по-лесно. Винаги са били радетели на 
вписването на различни критерии, които да позволят на тези дружества, които не искат да са публични, да отпаднат 
от регистъра. Да, но тогава идва и другата гледна точка - на всички други асоциации, било то на инвестиционните 
посредници, било то на пенсионните фондове, било то на управляващите дружества, защото те са от другата страна 
на медала. Те са тези, които участват в тези дружества и не са съгласни техните инвестиции да  се отпишат и да 
се обезценят толкова лесно. Те искат, ако това стане, да е при достатъчно обосновани критерии. Проблемът стои 
нерешен поради няколко причини. От една страна, едно време законът направи дружествата публични, без да отчита 
тяхната конкретна воля и от друга - решаването на този проблем означава намирането на компромис между двете 
страни – асоциациите на големите емитенти, на големите акционери на публичните дружества и на асоциациите на 
дребните играчи, на портфейлните инвеститори. 

Българска фондова борса също правеше опити чрез своя правилник, чрез възможността да сегментира пазарите, 
които самата тя организира, да реши донякъде проблема. Опита се да изчисти част от дружествата, които не са 
публични по характер и по природа, като ги сегментира на друг пазар. Този проблем обаче не е преодолян на ниво закон 
и не може да се отиде по-далеч. Да, тези дружества могат за бъдат преместени на отделен сегмент на БФБ, но 
остават публични и имат определени законови задължения. 

Димана Ранкова

Грешките на регулатора 

Със сигурност има много какво да се направи от гледна точка на надзора.  Смятам, че в годините назад, независимо от 
усилията, без съмнение сме допуснали доста слабости.  Винаги съм си мислила, че надзорът трябва да е много по-бърз 
в реакцията си. И много по-навременен. За да бъде ефективен, трябва да бъде достатъчно прозрачен в действията си, 
да води една последователна и предвидима политика. Според мен това е друга насока, в която сериозно да се работи. 
Ако  мога да обобщя, за да работи добре регулаторът, трябва да преследва две цели –предвидимост, навременност и 
бърза реакция. 

Между крайностите 

Със сигурност има някъде залитания към свръхрегулация. Това наистина не е нормално от бизнес гледна точка. Може 
би в някои наредби има доста рестрикции, от които няма необходимост, които нямат реален практически принос. Сега 
се преосмислят, за да няма ненужни залитания. Разбира се, не трябва да се отива и в другата крайност. Така може да 
се появят празноти, слабости, които своевременно трябва да се прихващат. Ето, да кажем Законът за АДСИЦ трябва 
да бъде преосмислен, защото показа доста празноти и доста слабости. 

Злоупотребата с компенсаторни инструменти 

Компенсаторните инструменти започнаха да се търгуват на БФБ-София през 2003 г. Тези инструменти бяха създадени 
в резултат на извършената преди това реституционна дейност. Получи се възможността тези инструменти да се 
търгуват на един публичен пазар, да се намери тяхната  реална цена, да се осигури ликвидност. Добрите намерения, 
обаче, понякога провокират доста порочни явления. Множество лицензирани инвестиционни посредници, включително 
и нелицензирани участници, започнаха тяхното изкупуване извън БФБ. Обикаляше се по села и градове и се изкупуваха 
от населението на нереални цени. След това се препродаваха, понякога при абсолютно незачитане на волята на лицата, 
без представителна власт, без знанието на собственика. Извършиха се множество криминални престъпления. В 
тях участваха включително и лицензирани инвестиционни посредници. Тези процеси доведоха до първите съвместни 
проверки между КФН, прокуратурата и МВР през 2004 г. Стигна се до отнемане на няколко лиценза на посредници, които 
продаваха компенсаторни инструменти на нереални хора, на нереални цени, без знанието на продавачите. Използваха 
се лични данни, лични документи, преправяха се, фалшифицираха се. Все такива една дузина криминални деяния. Мисля, че 
този тип престъпления бяха спрени. Дано да не станем свидетели на нови такива. 
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да позволява реално да се случва такъв тип търговия. Някой може да каже, че това е свръхрегулация. Да, обаче от друга 
страна това е рискова търговия и за да се допуска, предполага висока степен на грамотност на участниците. Спорно е 
дали това е налице сред широката публика. Съвсем наскоро на европейско ниво бяха въведени допълнителни рестрикции 
по отношение на този тип търговия, което означава, че трябва да се внимава с тази материя. Няколко европейски 
държави въведоха ограничения, други временно забраниха изцяло този тип търговия. Това очевидно ни подсказва, че 
трябва да сме и по-внимателни в тази част.  

С оптимизъм към бъдещето 

Дали е разпознаваем капиталовият пазар? Самият факт, че имаше доста голямо участие на инвеститори преди 
2008 г. говори, че този пазар е бил интересен – със своето данъчно третиране, което е един голям успех; с това че 
дойдоха добри компании през 2004-2005 г.; с държавният пакет на БТК, който се приватизира през борсата и даде 
сериозен тласък. Това са все сигнали, че капиталовият пазар е отговорил в голяма степен на очакванията, които са 
били отправени към него. Да видим, да бъдем оптимисти. Отговорът на този въпрос ще разберем и от това, кой ще 
е инвеститорът, който ще купи държавния дял от БФБ (бел.ред.към ноември 2011 г.). Това ще е достатъчен сигнал 
доколко е видим за чуждите инвестиции. 

Димана Ранкова

Новата професия на капиталовия пазар 

Фигурата на директора за връзки инвеститорите се създаде в този пакет от промени в ЗППЦК, които бяха 
направени през 2002 г. за подобряване на корпоративното управление. Целта беше ДВИ да опосредства връзката 
между миноритарните акционери и мениджмънта на дадено публично дружество. Той трябва да препредава жалби, 
сигнали и изисквания от страна на миноритарите към мениджмънта и да връща обратно информацията. ДВИ 
отговаря и за разкриването на информация както пред регулатора в лицето на комисията, така и пред борсата, и пред 
обществеността. Това бяха основните цели – да е междинното звено между малките и големите акционери. Дали обаче 
те се изпълниха? Не бих казала. 

Самият факт, че все още има дружества, които нямат такъв тип директори или пък ако имат, те изпълняват 
изключително формално своята длъжност, означава, че целите не са се постигнали в пълна степен. От друга страна, 
смятам, че има и много дружества, в които този тип директори изпълняват функциите си в смисъла, в който законът 
им поставя. Все пак през годините било то заради вътрешно преосмисляне или заради това, че има санкции, се постигна 
някакъв напредък. В частта корпоративно управление много неща са натрупани, но има много какво да се желае.

Търси се… ликвидност 

В действителност това е един от проблемите на българския капиталов пазар, който стои от неговото създаване 
преди 15 години. Как може да бъде преодолян – със сигурност няма единна рецепта и единно решение за това, но има 
няколко фактора, които биха могли да помогнат за неговото решаване. 

Той е съществувал и на други пазари и нищо не пречи да се ползва техния опит. Така например, могат да бъдат 
привлечени добри, качествени емитенти, които да провокират интереса на широката публика. Това сме го видели и 
при нас през 2004-2005 г. с пускане на добри държавни пакети на БФБ.  Просто трябва добрите държавни дружества 
да излязат на пазара. Освен това могат да се въведат стимули за дружествата, които поддържат по-голям фрий 
флоут (дял свободно търгуеми акции). Това също го има навън. Например, може тези дружества да се освобождават 
от определени такси. Има варианти, ако не за цялостно, то поне за частично преодоляване на този проблем. 

Внимателно с късите продажби 

Късите продажби са нормативно уредени още през 2004 г. Критериите към емисиите ценни книжа, с които могат да 
се извършат къси продажби, действително са доста строги и на практика няма емисия, която да отговаря на  тях и 

Българският борсов свят: От първо лице



78 79

Пенсионните фондове и капиталовият пазар са като скачени съдове

Първи сблъсък с капиталовия пазар 

Навлизането ми в дебрите на капиталовия пазар е свързано с моята дейност в областта на пенсионното осигуряване. 
В тази сфера работя от създаването на допълнителните пенсионни фондове през 1994 г. Те трябваше да инвестират 
средствата на осигурените лица и така се включиха в капиталовите пазари. Първоначално аз ръководех един от тези 
пенсионни фондове. 

По това време работехме по един пенсионен проект на Американската агенция за международно развитие (USAID). 
Много често обсъждахме въпросите за създаването на българския капиталов пазар, неговото функциониране, дори 
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тогава почти 100 % от инвестициите бяха в тези книжа. Липсата на достатъчно строга и подробна уредба на дейността 
ни даваше значителна свобода на действие за бързо прилагане на успешния международен опит, от който черпехме с пълни 
шепи, но го адаптирахме внимателно към българските условия и традиции в пенсионно осигуряване. 

Обединение и първите плодове от опита

Необходимостта от обединяване усилията на този нов за страната бизнес ни накара през 1997 г. да създадем 
Асоциацията на пенсионните фондове. И това даде бързи положителни резултати. На практика, ние написахме първия 
закон за доброволното допълнително пенсионно осигуряване през 1999 г. През 2000 г. се създаде и вторият стълб в 
пенсионната ни система, който включва задължителното допълнително пенсионно осигуряване.

Спомням си, когато се създаваше вторият стълб и първият Кодекс за социално осигуряване, в Министерството на 
труда и социалната политика се направи една работна група. Пенсионните фондове знаеха как се водят индивидуалните 
осигурителни партиди, как се отчитат резултатите от инвестициите, какви са правата на осигурените и техните 
наследници, но останалата публика не знаеше това. Трябваше да играем ролята на водещи и обучаващи, защото 
вече бяхме натрупали петгодишен опит. През 2000 г. се създаде и Държавната агенция за осигурителен надзор. Пак 
асоциацията участваше заедно с Американската агенция в подготовката на първите документи, регламентиращи 
нейната дейност. Ние, на практика, бяхме инициатори за по-бързото създаване на този държавен орган, защото 
разбирахме, че е необходим за укрепване на доверието на осигурените лица.

Иска ми се да отбележа, че именно опитът на доброволните фондове от периода 1994 – 1999 г. оказа огромно влияние за 
бързото и безпроблемно изграждане на капиталовите фондове (универсални и професионални) от втория стълб в пенсионната 
система. Вече лицензираните пенсионно-осигурителни компании само за 6 месеца успяха да сключат договори с повече от 
милион и половина граждани. За сравнение, мога да ви дам Полша, която беше започнала преди нас и имаше проблеми дълго 
време, защото не можеше да обхване своите осигурени лица. Имаше един обективен фактор, който помогна на пенсионните 
фондове да сключат договори с всички хора, родени след 1959 г., и това беше наличието на национален персонален регистър 
в НОИ. В Полша нямаше такъв регистър и дълго време след 2000 г. те имаха 45% обхват. Събираха средствата, а тези 
средства не можеха да отидат по партидите на осигурените лица, защото нямаха този инструментариум.

Да оцелееш през Виденовата зима 

Кризата от 2008 г. определено беше един възлов момент в инвестиционното управление на пенсионните фондове. Но ако 
трябва да се върна още малко назад във времето, ние вече бяхме изживели една криза – през Виденовия период. Наистина тя 

Никола Абаджиев

имаше проект „Капиталов пазар“. За съжаление, той не беше от най-успешните, по оценката на USAID, в сравнение с 
този за пенсионната реформа. 

Но да се върна към връзката ми с борсата. Необходимостта от ефективното управление на парите, за да се получи 
една добра доходност ме стимулира да повиша квалификацията си в областта на инвестициите и капиталовите пазари. 
Първите години бях натоварен с доста обучение и обмен на опит с други страни с развито пенсионно осигуряване и 
капиталови фондове, с въвеждането и приложението на нови пенсионни модели като, например, този на Чили. Това даде 
възможност на хората, които се заеха с управлението на първите пенсионни фондове, включително и на мен, да усвоим 
изкуството на инвестирането. Тогава всъщност се създаде и БФБ-София. Това бяха доста интересни години. 

Прохождането на пенсионните фондове 

Първите стъпки в инвестирането на капиталовите пазари от пенсионните фондове бяха в периода 1994 – 1999 г., в 
края на който  беше приет първият Закон за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. В този период имаше 
само доброволни фондове. В началото на 2000 г. в тези фондове вече се осигуряваха малко над 454 хил. души, активите 
им възлизаха на 71 419 хил. лв.

Аз съм свидетел на първите включвания на отделни лица и работодатели в доброволните пенсионни фондове през 
1994 г. Свидетел съм и на първите допълнителни пенсии, които дадохме на двама души. Това беше през март 1996 г. 
При едната от пенсиите, синът беше направил необходимата вноска за такава пенсия за баща си. Няма да забравя 
сълзите на бащата, когато му връчвахме решението за отпускането на тази пенсия. Тогава изчислихме, че и двамата 
пенсионери получиха допълнителни пенсии, които бяха с 43 % по-високи от държавните. 

Когато станах главен изпълнителен директор на доброволен пенсионен фонд, нямах правилник, имах само една 
подчинена. Всичко трябваше да се започне от „белия лист”. Денонощно се  работеше на базата на чуждия опит и на 
съществуващите публикации, на проучване на международните документи и практика, на обсъждания с юристи. 

Трябваше да определим процедурите и начина за водене на индивидуалните осигурителни партиди през 1994-1995 г., как да 
се отчита доходността от инвестициите… Тогава нямаше почти никаква законова регулация, всичко се основаваше на 
правилата, които сами създавахме. Държавата даде определение за доброволното пенсионно осигуряване, създаде данъчни 
облекчения и легитимира социално-осигурителните фондове само чрез Закона за данъка върху общия доход, Наредбата за 
регулиране на работната заплата и Указ № 56. Данъчният закон въведе изискването  според което, 85% от активите в 
тези фондове трябва да задължително да се инвестират в ДЦК, а останалите 15% - където пожелаят.  Но истината е, че 
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Така, че влиянието на пенсионните фондове върху развитието на капиталовия пазар винаги е било положително. От 
една страна, пенсионните фондове във всички страни стимулират развитието на капиталовия пазар със своите 
инвестиции, а от друга страна - те зависят от борсите, т.е. има едно преливане като скачени съдове. Взаимно си 
влияят и не могат един без друг, защото пенсионните фондове трябва да инвестират преди всичко на регулираните 
пазари. 

Подбор на компаниите 

Трябва да се признае, че в началото на дейността подбирахме компаниите по не много професионален начин, не търсехме 
и не боравехме с много информация. Следяха се преди всичко как вървят котировките на различните инструменти на 
фондовата борса и на базата на това вземахме инвестиционните си решения. Сега нещата са съвсем други, много 
сериозни и професионални. Пенсионните компании вече разполагат със съвременни информационни и инвестиционни 
системи и с добри експерти. Всяка инвестиция се предхожда от много сериозно проучване. Когато се правят значими 
инвестиции в определени компании, те се проучват най-подробно - финансовото им състояние, всичко. Проучват се, 
докато изкристализира правилното инвестиционно решение. След това се следи как се развиват. 

Оценка на дяловете на пенсионните фондове 

Голям достижение за Българската асоциация на дружествата за допълнителното пенсионно осигуряване, с което аз 
лично много се гордея, защото беше моя инициатива, е свързано с прилагането на счетоводните дялове и ежедневната 
оценка на активите на пенсионните фондове. 

Първоначално всяко пенсионно дружество извършваше оценка на активите на базата на свои цени, т.е. определяше си 
само цените. Когато излезе документът на КФН за правилата за ежедневната оценка, стана ясно, че дружествата, 
грубо казано, леко послъгват. Оценките се правеха на базата на различни цени и нямаше сравнимост на резултатите. 
Всяко дружество си оценява своите активи по своя методика. Тогава ние направихме нещо уникално в асоциацията - 
създадохме Център за ценова информация Така вместо всяко дружество да създава подобно звено и да назначава хора, 
ние направихме общо, което да обслужва всички.  Обединихме се, създадохме правилник на базата на закона. Назначихме 
специалисти, създадохме съответния софтуер. Вече повече от 4 години този Център за ценова информация събира 
данни от фондовата борса, от всички банки, и изчислява усреднени цени на инструментите, в които са инвестирали 
пенсионните фондове. Те пък правят оценката на своите активи на базата на тези цени. Първо, разтоварихме 
дружествата от излишни административни разходи; второ, постигна се сравнимост и достоверност в оценката на 
активите на фондовете.  

Никола Абаджиев

беше с други измерения, но това беше първото влизане и преминаване през огъня за пенсионните фондове. За радост, те се 
справиха успешно тогава. Трябва да отбележа, че и досега нито един пенсионен фонд не е фалирал и не е закъсал финансово. 
Повечето от създадените през 1994-1995 г. съществуват и до днес. Мнозина помнят, че по време на българската криза 
през 1996 г. изчезнаха много финансови институции и банки, но подобно нещо не се случи с пенсионните фондове. 

В началния период през 1994-1995 г. ние бяхме длъжни поне 85% от активите на фондовете да инвестираме в държавни 
ценни книжа. По-късно ограничението беше намалено до 50% и след това напълно отпадна. Това бяха етапи. Тези 15%, 
за които законът ни даваше свобода да инвестираме преди 2000 г., ги влагахме също в ДЦК и малка част в депозити. 
Тогава за акции не сме мислили. С инвестиционните посредници и финансовите къщи по това време инвестирахме 
предимно в ДЦК. Даже и тези 15%. Доходността беше интересна. Не смеехме да инвестираме на други места. Беше 
повече етап на натрупване и внимавахме  много. Аз си спомням ярко как доларът стана 3000 лева. Тогава в закона 
имаше ограничения да се инвестира във валута. Виждах, че парите изтъняват и се чудех как да постъпя. Обърнах 
се за съвет към познат дългогодишен банкер, който ми каза: „Сега не се съобразявай със закона. Времето е друго. 
Инвестирай в долари, обърни колкото се може повече. Никой не може да те обвини, защото не само имаш право, но и 
се длъжен за се да се погрижиш за тези пари.“ И действително така постъпих. Инвестирахме всичко в долари и успяхме 
да минем леко през тази буря, за да защитим средствата на осигурените. 

Именно тази консервативна рамка на инвестициите, тези норми, които бяха в началото, спасиха пенсионните фондове. 
Ако режимът беше либерален, много от тях нямаше да ги има. Смятам, че в България и бизнесът, и държавата взеха 
много точно решение да има консервативни условия, да има постепенна либерализация на регулацията, така че да 
бъдат сигурни средствата на осигурените лица. 

Пенсионните фондове и борсата като скачени съдове 

По-сериозното навлизане на пенсионните фондове на капиталовия пазар беше след приемането на Кодекса за социално 
осигуряване през 2000 г. В този кодекс бяха записани първите регулации на инвестиционната дейност  на пенсионните 
дружества. Вече имайки подробна законова уредба, пенсионните фондове започнаха да водят по-активна инвестиционна 
политика, която се контролираше от държавния надзорен орган. Няма да е пресилено, ако кажа, че появата на 
пенсионните фондове на българската фондова борса даде тласък за развитието й. 

В началото обаче ресурсът беше много малък и нямаше големи възможности за инвестиране. Постепенно с увеличаването 
на финансовия ресурс и натрупването на опит пенсионните дружества и фондовете започнаха да имат по-осезаемо 
присъствие на борсата. Този период настъпи през 2004-2005 г. Спомням си, че благодарение на фондовия пазар през 2007 г. 
пенсионните фондове постигнаха доходност от порядъка на 17%. Именно участието ни там даваше тези резултати.  

Българският борсов свят: От първо лице
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Това, което съм почерпил като опит от моето управленско битие е, че законите и регулациите са оръжието на 
мениджърите за ефективно управление и средство за защита от неправилни решения на собствениците и акционерите 
на дружествата. И това е разбираемо. Представете си следната ситуация. Собственикът на голяма международна 
банка извика мениджъра на дружеството и му каже: „Инвестирай тук!“. Какво ще каже? Нищо не може да каже. Но ако 
законът е определил, че не може в една група да се инвестират повече от 10%, тогава мениджърът ще каже това на 
собственика. Аз съм изпадал в подобна ситуация. Собственикът на фонда, който аз ръководех ми е казвал: „Кольо, дай 
сега да инвестираме еди-къде си...“  И аз му отговарям: „Слушай сега, в закона пише, че 85% от активите трябва да 
инвестираме в ДЦК.”  И той се съгласява. Така че добрата дейност зависи от законовите  регулации и на контрола, 
който се упражнява от надзорния орган КФН. 

Да се върнеш към старата любов 

Аз смятам, че пенсионните фондове не са обърнали напълно гръб на българския капиталов пазар. Това е въпрос на 
цифри, изгода и ефективност. На БФБ проблемът е, че е пълна с много неатрактивни участници -  дружества, 
които не функционират. За нас състоянието й е важно, тъй като пенсионните фондове трябва да инвестират на 
регулиран пазар. Ние обаче не смятаме, че нашето водещо задължение трябва да бъде да помагаме на фондовата 
борса. Пенсионните фондове търсят една рационална диверсификация и сега тя се получава успешно, ако се инвестира 
в достатъчна степен извън страната. Те не са престанали да инвестират в България, но всичко зависи каква е 
ефективността. Смятам, че тук резервите са големи, но всичко зависи как ще се развива българският капиталов 
пазар и какви ще са възможностите на икономиката. Успешните инвестиции на пенсионните фондове имат както 
положителен ефект върху икономиката, така и огромен социален ефект. Ресурсът при нас расте бързо, като за това 
тримесечие (бел.ред. четвърто тримесечие на 2011 г.) вероятно ще надхвърли 4.5 млрд. лева. Въпреки кризата успяваме 
да управляваме тези средства, но това става все по-трудно и по-трудно. Пенсионните фондове са длъжни на петия 
ден от постъпването на всеки лев да бъде инвестиран някъде. Така, че моите колеги търсят много по-разнообразни 
възможности за инвестиции. 

Моето лично мнение е, че пенсионните фондове със своята дейност трябва да влияят по-силно на българската 
икономика. Те имат възможности да инвестират и в големи инфраструктурни проекти. Мисля, че всички управляващи 
досега подценяват тяхната роля. Продължава едно пренебрежително отношение, макар и със затихващ ефект, към 
ресурса, с който разполагат пенсионните фондове. 

Никола Абаджиев

Във вихъра на световната криза 

Кризата през 2008 г. беше жестока, българският капиталов пазар се срина с 80%. На този фон активите на пенсионните 
фондове намаляха с около 25%. И това може да се отчете като постижение, макар да е с отрицателен знак. След като 
усетихме първи повеи на кризата, много дружества започнаха да диверсифицират своите портфейли в друга посока, 
реагираха много бързо и се насочиха към инструменти с фиксирана доходност. Всъщност в тези дни на жестока криза, 
ако ги нямаше пенсионните фондове, борсата щеше да се срине окончателно. Намалението стойността на активите 
на пенсионните фондове през 2008 г. беше заличено още в началото на 2010 г., което показа, че дружествата са успели 
да водят адекватна на момента инвестиционна политика.

Трябва да се отбележи, че ресурсът на пенсионните фондове е добра хапка за инвестиционните посредници, взаимните 
фондове и банките. По време на кризата имахме доста разгорещен разговор с управляващите дружества и някои 
работодателски организации. Тогава пенсионните фондове имаха право да инвестират до 20% от своите активи в 
акции. С настъпването на кризата ние пренасочихме инвестициите към инструменти с фиксирана доходност и на 
практика инвестициите в акции намаляха логически до около 14%. Участниците на пазара предявиха претенции КФН да 
задължи пенсионните фондове да инвестират в акции. Аз се противопоставих, като заявих, че такива задължения са 
недопустими. И попитах: „Може би ще ни бъде казано и кое точно  дружество трябва да инвестираме!“. Справихме се 
с тази ситуация и не успяха с административни мерки да кажат на фондовете колко и къде да инвестират. Все пак се 
работи в една конкурентна среда, в която се търсят възможности.

Смятам, че кризата през 2008 г. изигра една двуяка роля. От една страна, отрицателната – падна стойността на 
активите, хората се уплашиха,  някои от членовете на пенсионните фондове направиха грешка, че си изтеглиха парите 
от пазара. Този спад се оценяваше като реална загуба, а това не беше истинска загуба. От друга страна, кризата 
изигра в известен смисъл и положителна роля, а тя се прояви в това, че дружествата събраха допълнителен опит за 
реакция в подобен тип ситуация. Вероятно и в бъдеще ще има кризи. Смятам, че мениджърите, моите колеги вече са 
доста подготвени и могат да действат в такива ситуации много разумно, трезво и изпреварващо.

Сделките със свързани лица 

Смятам че прекаленото вторачване в инвестициите на пенсионните фондове в свързани лица се дължи повече на 
конкуренцията, отколкото на наличието на някакъв голям риск от това. Да, има такъв проблем и това е проблем на 
КФН. Законът казва всяко дружество да инвестира по подходящ начин. Не трябва да подценяваме факта, че то по 
презумпция е задължено да търси най-добри възможности за инвестиране. 

Българският борсов свят: От първо лице
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Ако някой иска да ходи на плаж през януари, трябва да почака лятото

Професионалната любов  

Следвах икономика в Унгария, после в Съединените щати, а след това в Япония. Започнах да се интересувам от 
финанси. Когато бях пета година студент, осъзнах, че от всички видове финансови дейности най-много ме привличат 
инвестиционното банкиране. Тогава нямах предпочитания към различните видове инструменти. Повечето българи по 
света се занимаваха с дългови книжа. При мен се случи така, че започнах да се занимавам с акции. През 1996 г. започнах 
работа в една от големите инвестиционни банки в Токио като анализатор на японски акции. Това стана моя професия 
и моя професионална любов.

Николай Василев има признат 
от участниците на паза-
ра принос за тласъка на 
българския капиталов пазар, 
както като професионалист 
от тази сфера, така и като 
част от правителства в 
два мандата. Роден е на 28 
ноември 1969 г. във Варна.  
Има магистърска степен по 
международна икономика и 
финанси от Университета 
„Брендайс“ (САЩ) и Универси-
тета „Кейо“ (Токио, Япония), 
както и бакалавърски степе-
ни от Щатския университет 
на Ню Йорк (САЩ) и Универси-
тета за икономически науки 
в Будапеща (Унгария). От 
1999 г. притежава степен 
CFA (сертифициран финансов 
аналитик). Бил е старши 
вицепрезидент в Lazard 
Capital Markets–Лондон (2000-
2001 г.), както и асоцииран 
директор на UBS в Токио, Ню 

Йорк и Лондон (1996-2000 г.), 
където работи в сферата на 
акции и развиващи се пазари. 
През 1993-1994 г. е данъчен 
консултант в Coopers & 
Lybrand– Будапеща. На 24 юли 
2001 г. става вицепремиер и 
министър на икономиката в 
правителството на Симеон 
Сакскобургготски, а на 17 
юли 2003 г. заема поста 
министър на транспорта и 
съобщенията. В правител-
ството на БСП, ДПС и НДСВ 
с министър-председател 
Сергей Станишев (2005-
2009 г.) той е министър на 
държавната администра-
ция и административната 
реформа. От септември 
2009 г. е изпълнителен 
директор и член на СД на 
Експат Капитал –  управле-
ние на активи, корпоративни 
финанси, дялово инвестиране 
и други услуги. 
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Николай Василев дава старт на търговията с компен-
саторни инструменти за БТК през 2005 г.
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инвестираха в чужди държави, купуваха и листваха компании на борсите в чужбина. Голяма част от тези неща не 
се случват в България и до днес. За последните 20 години почти няма българска фирма, излязла на международните 
финансови пазари – Софарма е първата. В Централна Европа има десетки примери отпреди 15 и повече години. Няма 
световноизвестна мултинационална компания, развивана в България. Нашите бивши големи държавни дружества бяха 
прахосани – компании като Балканкар, Фармахим и донякъде Булгартабак ги няма. 

Приоритизирането на капиталовия пазар 

Чуждестранните инвеститори преди 2001 г. гледаха на българския пазар като много евтин, малък и неликвиден. 
Всъщност големите събития се случиха по времето на Александър Божков1 и след него. Преди това управляващите 
не са се интересували от капиталовия пазар у нас. Те разбираха от много неща, но това не беше сред тях и в 
техните представи не беше приоритет. До 2001 г. управляващите не се занимаваха с капиталовия пазар. Затова едва 
прохождахме, когато дори Македония имаше някакъв напредък. 

Министри и финансисти 

Нормално е ако в едно правителство членовете на кабинета са предимно индустриалци, а не финансисти, то да не отделя 
голямо внимание на финансовия сектор. В правителството на НДСВ голяма част от хората дойдоха от инвестиционни 
банки и от капиталовия пазар. В екипите на Министерството на икономиката и на Министерството на финансите 
бяха хора като Милен Велчев, Гати Ал Джебури, Илия Лингорски, Красимир Катев, Калоян Нинов, Неделчо Неделчев, София 
Касидова, транспортният министър Пламен Петров и съответно аз. Все хора от капиталовия пазар, които знаеха за 
какво става дума и как да го направят. Ако ги нямаше тези хора в правителството, вероятно и тогава нищо нямаше да 
се случи на капиталовия пазар. Трябва да отбележа, че от 1999 г. имам степен CFA (сертифициран финансов аналитик). 
Двамата с Пламен Петров (министър на транспорта от правителството на НДСВ) бяхме първите българи в света 
с тази степен. Това беше световно явление, тъй като в нито едно правителство в света почти няма министър със 
CFA, а в българското от 2001 г. бяхме двама. Оттогава в България има бум на тази професионална квалификация. Оказа 
се, че по брой CFA ние сме на трето място в цяла Източна Европа, включително и Турция. Преди нас се нареждат само 
Русия и Полша. Като се има предвид размерът на държавата обаче, на глава от населението излизаме на първо място 
сред всички източноевропейски държави. 

1Александър Божков става вицепремиер и министър на промишлеността в служебния кабинет на Стефан Софиянски през 1997 г., остава на този пост и 
в правителството на Иван Костов. В края на 1999 г. е назначен за главен преговарящ с Европейския съюз. Подава оставка от този пост на 9 юни 2000 г.

Николай Василев

През 1997 г. започнах работа в Лондон като анализатор на развиващите се пазари в Европа, включително и България. 
Бях може би единственият човек, който гледаше българския фондов пазар. Публикувах доклади, в които показвах кои 
са основните български акции и в какво може да се инвестира. Тогава нашият пазар беше много неразвит, доста 
неликвиден и евтин. Имаше много законодателни проблеми, акциите теоретично не можеха да се прехвърлят свободно. 
Изобщо, през 1997 г. в България хаосът беше очевиден във всички сфери. 

Другите държави в региона създадоха фондов пазар и закони в тази сфера още в началото на 90-те години. В България 
обаче имаше значителни законодателни проблеми и празноти. Много дружества, включително и няколко от големите 
мултинационални компании, в България бяха като в джунгла. Подобно на Русия през 90-те години, у нас всеки мамеше 
миноритарните акционери. Често се правеха увеличения на капитала под условие, т.е. само големите акционери 
имаха право да запишат от новите акции – законово разрешена, но по същество финансова кражба. Цяло поколение 
инвеститори се бореха с този проблем, известен като „разводняване на капитала“. Все едно да пиете кока кола и някой 
да ви излее вода в нея. Същото се получаваше и с акциите на борсата – не знаеш кога кой инвеститор ще реши да 
разводни капитала и да намали значително твоя дял. Така между 1997 и 2001 г. пазарът непрекъснато падаше, беше 
скучен и безнадежден за инвеститорите. 

За да демонстрирам колко изостанал беше българският пазар, ще ви кажа, че в Унгария още от 1990 г. се изчислява 
индекс на борсата. Когато започнах да работя в Лондон през 1997 г., България нямаше индекс. На мен се падна честта 
да създам първия такъв. Тогава работех в UBS Warburg и затова кръстих индекса Warburg Sofia 30. Изчислявах го веднъж 
седмично по формула, която смятах за справедлива и която е подобна на тази за SOFIX в момента. Разпространявах 
този индекс в целия свят безплатно. След това се прехвърлих на новото работно място в Lazard Capital Markets и 
смених името на индекса – Lazard Sofia 30. По-късно се появи SOFIX. 

Примери за подражание 

В периода между 1997 и 2001 г. в Лондон анализирах т. нар. развиващи се пазари. Наблюдавах над 1000 компании в 24 
държави. Това бяха предимно страни от Централна Европа, които можеха да ни служат за модел, тъй като бяха минали 
по нашия път 5-10 години по-рано. Най-добре беше уредено законодателството в Унгария и Полша. В Чехия картината 
беше в смесени краски. Там имаше голяма масова приватизация, повечето компании бяха на борсата, а голяма част от 
населението притежаваше акции. Тези държави бяха пример за нас и в развитието си по отношение на мениджмънта. 

В началото на 90-те години в държави като Унгария имаше широк кръг компетентни образовани модерни мениджъри 
с визия за капиталовите пазари. В Будапеща и Прага живееха много хора от Западна Европа, които предлагаха 
различни финансови услуги. Унгария стана домакин на мултинационални компании, а унгарците още през 90-те години 
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След това дойде кризата и станахме световни рекордьори по спад. Пазарът беше неразумно висок до 2007 г., след 
това отидохме на другата крайност. Цяло поколение млади инвеститори и портфолио мениджъри не знаеха, че има 
ледникови периоди на борсата. Мислеха, че е нормално всичко да върви нагоре и още по-нагоре. Свикнаха да правят 
десетки, стотици проценти печалба годишно и го приемаха за нормално. Така се случи и с пазара на недвижимите 
имоти и видяхме резултата.

Основна грешка, която хората направиха по време на бума, беше да взимат пари назаем, за да инвестират в ценни 
книжа. Мога да го сравня с това да вземеш заем, за да играеш на рулетка – резултатът обикновено е предрешен. Човек 
трябва да се ограничи да инвестира своите лични спестявания. Когато и таксиметровите шофьори коментират, че е 
добре да се купуват акции, това означава, че балонът вероятно се е надул максимално и е време да се продава. Между 
другото, в световната литература точно този пример е описан многократно. 

Все пак инвестиционната култура на населението се подобри, както и поведението на самите публични дружества. Да 
не забравяме, че в България до 1990 г. нямаше никаква икономическа и инвестиционна култура. У нас 45 години изобщо 
не се преподаваше и не се коментираше тази материя. Поколението на нашите родители не е имало никакъв досег с 
такива неща. Най-голямата финансова операция, която са правили, е да купят някой долар на черно или да си открият 
депозит в ДСК с 1% лихва годишно. Никакви ценни книжа, никакво образование по темата – нормално е. В сравнение със 
Съединените щати и Великобритания, дори Западна Европа изглежда много неинформирана и некомпетентна по този 
въпрос.

В хватката на кризата 

В момента е нормално да сме в застой. Тази икономическа криза е най-голямата за поколения назад. Такова нещо 
светът не е виждал от 30-те години на миналия век. 

Инвеститорите ще се върнат в България, когато се върнат добрите времена. Ние сме малък пазар, а по време на 
криза малките страдат най-много. Вие, например, имате ли монголски акции? Вероятно не, аз също. За много западни 
инвеститори България изглежда точно така. Една от най-малките държави в Европа, с най-ниска ликвидност на пазара. 
Но когато нещата в световната икономика се пооправят, и тук нещата ще се променят. 

В момента западните инвеститори изобщо не искат да чуват за развиващи се пазари. А в списъка преди нас в този 
регион са Русия, Турция, Полша, Чехия, Унгария... Едва тогава могат да стигнат до Румъния и да се събудят и за 
България. За съжаление, ние сме малки, не особено известни и пропуснахме последните години. Трябва да имаме много 
търпение. Ако някой иска да ходи на плаж, трябва да почака да дойде лятото. 

Николай Василев

Магията на цифрата 0 в инвестициите 

За мен развитието на капиталовия пазар беше комбинация между професионално задължение, защото с това се 
занимавах в Лондон, и лична професионална кауза. Исках да направя нещо за българския капиталов пазар, без да знам, че 
по-късно като министър на икономиката, а след това на транспорта и съобщенията ще ми се наложи да се занимавам 
с това. Много хора имат заслуга за ранното развитие на българския пазар, сред които са: Апостол Апостолов, Виктор 
Папазов, Калоян Нинов и др. Всъщност, като погледнете историята, големите събития за капиталовия пазар в 
България се случиха в периода 2001-2005 г. Бяха приети важни закони – Законът за приватизация, който регламентира, 
че листване на борсата може да бъде нормална форма за раздържавяване; Законът за публично предлагане на ценните 
книжа, който реши основните проблеми на пазара и до днес е в сила с известни промени. 

Няколко неща бих извел на преден план. Големият проблем с разводняването на капитала изчезна, след като се 
регламентира, че при публичните дружества увеличението може да стане само с издаването на търгуеми права. Дори 
някой от акционерите да не участва, неговите права могат да бъдат продадени служебно и той да получи определена 
сума. Защитата на миноритарните акционери в България стана на световно ниво. Положиха се модерни закони за 
цялата индустрия. Разви се секторът на управляващите дружества. 

Освен това с промените в данъчните закони България стана една от малкото държави в света (такива държави през 
годините са били, например, Швейцария и Хърватия), където има нулева ставка върху капиталовата печалба на борсата. 
Тази нулева ставка е много ценна и е голямо постижение, което трябва да бъде опазено на всяка цена. Магията на 
числото 0 в инвестициите е страхотна. Това е една от причините за толкова бързото развитие на борсата по това 
време у нас. 

През 2003 г. с усилията на хора като Валери Димитров и Ралица Агайн беше приет още един закон – Законът за 
дружествата със специална инвестиционна цел. България разви свое ноу-хау в тази област, данъчното третиране на 
тези дружества е много добро. България разви цяла индустрия в тази посока, която беше пропуснала през 90-те години 
и която тогава всички съседни държави развиха. 

Еуфория и инвестиционна култура 

В един момент капитализацията на пазара достигна десетки милиарди лева. Това, което се случи през следващите 
години, беше знаменателно. От юни 2001 до 2007 г. пазарът се вдигна в лева 27 пъти, а в долари 40 пъти (заради 
промяната на валутния курс). Това, според мен, е световен рекорд за този период. Договорните фондове имаха своите 
успешни години до 2007 г. с възхода на пазара, бяха събрани немалко пари. 
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раздвижи, може да се вдигнат цените, може да се препродаде фирмата, може да се слее с друга компания, може да се 
отправи търгово предложение. Ако се делистнат тези компании, всъщност инвеститорите ще бъдат измамени. 

По-лошото за една борса е, ако компаниите не са на нея. Ако погледнете големите супермаркети – предполагам, че в 
тях има около 30-40 000 артикула. Може би 1000 от тях дават лъвския пай от оборота. Това означава ли, че не трябва 
да се предлагат останалите? Не, разбира се. Модата се мени, конкуренцията и разнообразието дават възможности. 

На българската борса няма нито една фирма, известна в световен мащаб. Защо да смятаме, че най-голямата българска 
фирма би била интересна на човек, който живее в Ню Йорк или Лондон? Така че дори българска фирма да бъде листната 
на чужда борса, не означава, че ще бъде атрактивна там и към нея ще потече огромна ликвидност. Всичко е въпрос 
на мащаби и еволюция. 

Приватизацията на БФБ

Много от големите държави обединиха своите борси. България е много малка страна, за да смятаме, че сме открили 
най-високата технология в тази сфера. Според мен всеки от вариантите може да работи. Държавата, както казах, с 
изключение на един малък исторически период, не прави нещо проактивно за капиталовия пазар. За борсата е по-добре 
да се приватизира и не виждам защо още от 2007 г. продължаваме да говорим по този въпрос. Изпуснахме удобния 
момент. 

Николай Василев

Преди време един от най-добрите мениджъри на инвестиционни фондове в света, ми сподели: „Николай, когато 
световният пазар се надуе като балон, цените стават страшно високи и няма какво да купиш евтино, защото 
каквото и да купиш, ще гръмне, и не можеш да направиш печалба от тази ситуация, точно тогава има невероятен 
приток на капитали в моите фондове. Хората искат да инвестирам парите им някъде и аз съм длъжна да го направя, 
въпреки че знам, че това не е много добре за инвеститорите. Парадокс е, че когато паднат цените, има огромно 
изтичане на капитали, а тогава трябва да се купува, защото всичко е евтино.“ Който в момента оцелее, има търпение 
и хладнокръвие, и е готов за следващите добри години, ще спечели. 

Приватизация през борсата – държавна политика 

Държавата листна на борсата някои свои дружества. Най-ярките примери са приватизацията на мажоритарния дял 
на Елкабел на борсата през януари 1999 г. и най-голямото постижение – продажбата на 35% от капитала на БТК на 
борсата, което обра значително количество компенсаторни инструменти.  

Моето желание като бивш министър на икономиката беше много други държавни дружества в областта на 
енергетиката и банковия сектор също да бъдат листнати. Признавам си, че тогава не ми стигнаха силите да убедя 
ресорните министри на енергетиката и финансите това да се случи. Периодът между 2005 и 2009 г. също беше до 
голяма степен изпуснат за тази кауза. Нито едно съществено държавно дружество не излезе на борсата, въпреки 
големите приказки по темата. Наистина, ако бяхме листнали енергийните компании в златните години между 2005 и 
2007 г., пазарът можеше да изглежда по коренно различен начин. 

Все пак държавата до голяма степен свърши своите задачи. Тя може да направи още три неща. Първо, да листне 
няколко дружества на борсата. Второ, да окаже подкрепа на институциите, които в момента едва ли са приоритет 
на финансовия министър – Централният депозитар, например, се нуждае от инвестиции, тъй като технологиите 
се развиват много бързо. И трето –просто трябва да отдели по-голямо внимание на тази тема. С изключение на 
периода 2001-2005 г., за нито едно друго правителство след това фондовата борса не фигурира в широкия списък 
на приоритетите. Всъщност имам по-голямо доверие на професионалистите на пазара, отколкото на държавата в 
периодите, когато за правителството това не е приоритет. 

Кой има място на борсата 

Аз съм против делистването на нисколиквидните компании. Много голяма част от населението може да има акции 
в тях – какво да им кажем, че трябва да ги хвърлят в боклука ли? Може след време търговията с някои от тях да се 
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Имаше заряд от подкрепа за първото IPO

Като в  „Градът на капитала“

Още когато се създаваше борсата, започнах работа с един човек, който търгуваше със захар. Попита ме в какво 
искам да инвестирам. Аз отговорих, без да се замислям: „Във фондова борса.“ Тогава се записах на курс към току-
що създалата се Софийска фондова борса и през 1994 г. бях вече лицензиран брокер. Започнах да търгувам с акции 
и направихме финансова къща. По това време се търгуваха главно акции на банки. С един приятел даже изкупувахме 
акции на ОББ. Той живееше в Ловеч и обикаляше ТКЗС-тата - по някаква причина те бяха получили акции от ОББ. Та 
изкупуваше ги и след това ги продавахме в София. Тогава се търгуваше, без да се гледат никакви баланси. След това 
отидох да работя в Първа инвестиционна компания като портфолио мениджър. Видях как се прави и структурира 

Любомир Леков е основател 
и председател на Съвета на 
директорите на интернет 
медиа компания Инвестор.БГ 
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“Брокер на ценни книжа” при 
University of Delawаre Bulgaria 
и курс за “Финансови анализа-
тори” (2000г.) при Американ-
ската агенция за между-
народно развитие (USAID) 
- гр. София. Преди да основе 
Инвестор БГ, Леков е бил 
началник отдел “Капиталови 
пазари” в ТБ “Юнионбанк” АД 
(1997-2001), а в Българска 
Инвестиционна Компания 
(поделение на международна-
та инвестиционна компания 
Interpharos, Luxembourg) е 

изпълнявал длъжности-
те портфолио мениджър 
(1994-1996) и изпълнителен 
директор (1996-1997). Понас-
тоящем е председател на СД 
на Инвестор.БГ.
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проект. Но Алекси ми обърна внимание, че много повече и по-лесно можеха да го направят, ако е публично дружество. 
Ние знаехме, че ако ще правим сериозен бизнес, ни трябва по-сериозна сума. 

Идеята имаше страшно много поддръжници, два посредника – Карол и ПФБК бяха брокери, а ЕЛАНА се зае с това да 
популяризира първичното публично предлагане. Имаше заряд от подкрепа и той ни помогна да наберем една сериозна 
сума за дружество, което е реализирало едва 50 000 лв. приходи през предходната година. Това беше някакъв прецедент. 
Беше ново и за Източна Европа – като първо IPO на интернет компания. Събрахме над 1 млн. лева.

Другата страна на медала 

Ако сега някой ме попита дали бих участвал в ново IPO, ще му кажа, че няма да го направя, защото този процес ме 
изтощи изключително много психически. От една страна, имаше доста неразбиране – дори моите родители, които ме 
подкрепяха, ме гледаха с известен страх какво точно правя, какви пари събирам. Разбира се, имаше и много съмнения, 
че ще злоупотребим със средствата от IPO-то. Прави се публично предлагане, човек се изкушава тези пари да ги 
насочи в друга посока и когато компанията фалира, да каже: „Съжалявам, бизнесът е неуспешен.“ Но на нас през ум 
не ни е минавало такова нещо, защото имахме много голямо желание да развием интернет продукти. Виждахме 
възможностите.

Бюрокрацията по организирането на IPO-то беше ужасна. Имаше много неща, които не се знаеше как да се направят, 
просто нямаше регулация. Спомням си, че излизането на решението в Държавен вестник беше критично. Водеха се 
ужасяващи преговори. Имаше реална опасност да направим IPO през август, когато борсата е в лятна летаргия. Тогава 
нямаше как предлагането да стане успешно. Имахме много сериозни притеснения, но успяхме някак си да го направим 
през юли 2004 г. В последния ден изпълнихме емисията на 100%, което беше в голяма степен заслуга на всички хора, 
които участваха. Все пак се уверих, че когато човек иска нещо много силно, то се случва. Разбира се, трябва да е готов 
и за цената, която се налага да плати. 

След това много хора ни последваха, защото видяха възможност да съберат пари. По-скоро първичните публични 
предлагания, които се направиха у нас, бяха успешни. Някои от листнатите компании може да не са се държали публично, 
но никоя от тях не взе парите и не започна прекалено рисков бизнес. В тази насока помогна и регулацията. Много 
трудно можеше да бъде одобрен проспект. Спомням си, че много гръцки компании все пак успяха да излязат на борсата 
и се оказаха, така да се каже, кухи структури. Те правеха така – надуваха актив тук, за да могат да надуят актив в 
Гърция, но това не засегна българските инвеститори. 

Любомир Леков

сериозен бизнес с инвестиции отвън. Успях да създам контакти и да натрупам доста знания с работата си с различни 
инструменти. После отидох да работя в Юнионбанк. Там управлявах портфейл за собствена сметка, който може би 
беше най-големият в България – над 500 000 долара. 

Имаше доста адреналин, докато борсата беше присъствена. Малко бях разочарован, когато стана електронна. Всичко 
ставаше по телефона преди и на място, на присъствена борса, имаше много сериозно оживление. Имаше емоция, сега 
е по-прагматично. Нюйоркската фондова борса, например, продължава да бъде електронна и присъствена. 

Появата на българския инвеститор 

Точно по времето, когато в България имаше най-голямо недоверие на пазара заради пирамидите, се случваше най-
големият бум на пазарите в Източна Европа. Тези години бяха ключови за страни като Чехия и Унгария, а ние пропуснахме 
доста възможности за развитие. На практика през 1997 г. започнаха много сериозно да навлизат западни инвеститори. 
Включително Николай Василев управляваше активите на Ю Би ЕС, която имаше много сериозни инвестиции в България. 
Тогава на нашия пазар играчите бяха местните приватизационни фондове, които бяха продавачите на „хартийките“ 
от масовата приватизация. И големите западни фондове, които започнаха да влизат.  Заради Алекси Андонов пък се 
появиха и много унгарски инвеститори, които търсеха повторение на скока от Унгария при нас. Покрай чужденците се 
появиха вече и българи, които започнаха да инвестират. Казаха си: „Чужденците не са толкова глупави, има смисъл.“ 
Това не бяха повече от 200-300 души. 

По ирония на съдбата, точно когато влизаха повече пари, започнаха и кризите. Първата беше азиатската през 1997 г., 
която не оказа чак голямо влияние, но при руската криза през 1998 г. настана голямо пропадане. Никога няма да 
забравя как единия ден акцията беше 70 лв., а на следващия - 30 лв. Затова от лятото на 1998 г. до 2000 г. пазарът 
практически изчезна. 

Първите смелчаци на борсата 

Реших да напусна банката и да направя информационен сайт за капиталовия пазар. Съществуваше голямо търсене 
заради огромния недостиг на информация.  Искахме да направим пазара по-прозрачен. От липсата на информация се 
възползваха хората, които се опитваха да излъжат. Идеята за първично публично предлагане (IPO – от англ. initial public 
offering) на Инвестор БГ не е моя, а на Алекси Андонов (бел. ред. съдружник на Любомир Леков). Беше лятото на 2003 г., с 
Алекси бяхме отишли на Витоша. Докато пътувахме в лифта, той ми пусна мухата, че сега е моментът  да направим 
първично публично предлагане на компанията ни. Имаше страшно много хора, които искаха да инвестират в нашия 

Българският борсов свят: От първо лице



98 99

Нефтохим”, които загубихме, липсват на БФБ-София. Липсват ни компании с над 1 млрд. лв. пазарна капитализация. 
Никой сериозен чуждестранен фонд не иска да инвестира на българския фондов пазар, тъй като той иска да вложи поне 
2-3 млрд. лв., а няма в какво. По-удобно ще му е да отиде в Унгария, където има поне четири дружества с над 1 млрд. 
евро пазарна капитализация. Изгубихме и много местни играчи, които загубиха много пари заради кризата. Те биха се 
върнали единствено, ако се появи нов инструмент, от който може да се спечели. 

За съжаление, изпуснахме и възможността да бъдем регионален център. Безспорно румънската борса е с много по-
добри перспективи в тази посока. Въпреки големите ни желания, това са реалностите. Не съм голям оптимист за 
развитието на пазара. 

Интервюто е проведено през февруари 2010 г.

Любомир Леков

Спирачки за листване на нови компании 

Законът за публично предлагане на ценни книжа е прекалено рестриктивен в опита си да защити правата на 
миноритарните акционери. Ако искаш да издадеш акции в момента, процесът е толкова дълъг, че ако компанията 
трябва да води преговори, тя не може да го направи, защото никога не знае кога ще може да се финансира през борсата. 
Аз съм говорил с много чуждестранни инвеститори и те не могат да повярват, че процедурата за финансиране през 
борсата е толкова тежка. Може би донякъде е обосновано да има свръхрегулация поради страха от измами. Но от 
друга страна се връзват ръцете на компаниите, които искат да използват борсата като средство за инвестиции. 
Ако искаме да издадем един инструмент, струва скъпо - хвърляме луди пари за адвокати. Всеки един чужденец казва, че 
това е абсурдно. Ако беше нормален пазар, взема се решение от днес за утре и се прави. 

Мажоритари и миноритари 

Всъщност не е необходимо да притежаваш мажоритарен дял от една компания, за да имаш пълен контрол. Просто когато 
имаш добри практики и добри намерения, хората ти се доверяват и инвестират. Това се случва навсякъде. В Инвестор.
БГ на практика най-големия акционер съм аз с 20% и фондът на „Сиско“ с 19.5%. Преди капиталът беше още по-раздробен. 
Няма никакъв проблем обаче да се контролира компанията, защото това се прави на базата на добри намерения за 
развитие на бизнеса. Има една приказка, че миноритарните акционери гласуват с краката си – или влизат в дружеството 
или излизат. Това е начинът, тъй като на акционерно събрание те трудно могат да вземат важни решения. 

Мястото на неликвидните компании

От една страна съм на мнение, че на борсата няма място за неликвидни компании. От друга страна – те не пречат. Ако 
едно дружество е малко, бидейки на фондовата борса, то се натоварва с немалко разходи и същевременно не получава 
никаква полза от тази публичност. От тази гледна точка, има логика на неликвидните дружества да бъде разрешено да 
се отпишат от публичния регистър. Според мен публичността трябва да е единствено по желание на мениджмънта. 
Ако е насила, тя винаги е фалшива. 

Перспективата за българската борса 

Единственото решение е да се появят поне една-две големи компании, които да са наистина ликвидни. Имаме много 
дружества, но нито едно от тях не отговаря на съвременните норми за ликвидност. Дружества като „Лукойл 
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Накъде да се развива капиталовият пазар, като няма зададени цели? 

Танцът на пенсионните фондове с борсата 

Причината да ми се преплете съдбата с капиталовия пазар е това, че работя за ПОК „Доверие“, която управлява 
активите на три пенсионни фонда  – универсален, професионален и доброволен. От момента, в който законодателството 
в България разреши определен размер от управляваните средства в тези фондове да се инвестират на капиталовите 
пазари, ние сме неразривно свързани както с българската фондова борса, така и с капиталовите пазари като цяло.   
Отношенията ни с българската фондова борса са минали през различни етапи - от висока степен на удовлетворение от 
успешни сделки и инвестиции, през доста високо ниво на предпазливост, до силно притеснение в периода на кризата.  Не 

Даниела Петкова следи 
капиталовия пазар от 90-
те години от страна на 
големите институционални 
инвеститори. Завършва 
висшето си образование в 
УНСС. Започва работа в ПОК 
„Доверие“ още при създава-
нето на компанията през 
1994 г. Работи като главен 
счетоводител и финансов 
директор. От 2000 г. е гла-
вен изпълнителен директор 
на ПОК „Доверие“, което 
продължава до днес. Член е 
на Управителния съвет на 
КРИБ и БАДДПО, председател 
на Комитета на актюерите 
на БАДДПО.
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Предусещане за балона 

Интересен период беше 2005-2006 г., преди да настъпи кризата. Анализите на цените на акциите на БФБ-София, които 
правим, ни показваха, че реалните стойности на акциите са далеч под нивата на цените на борсата. Спомням си, че 
тогава извън рамките на регулярната мисия на МВФ през 2006 г., представителите на фонда дойдоха да се срещнат 
с нас, за да коментираме капиталовия пазар, пенсионната реформа, надзора и законодателството. Те също изразиха 
становище, че има налице балонизиране на цените на акциите и ние като най-големите институционални инвеститори 
помагаме за това. Предупредиха, че рискът вече става много висок при тези нива. По мое лично мнение,  по-голямо 
влияние върху този ръст имаше еуфорията, която се появи около едни нови играчи на капиталовия пазар – взаимните 
фондове. Имаше не малко билбордове, които бяха осеяни с предложенията им към населението да внася парите си 
при тях, защото могат да реализират 40-50% доходност, имаше и 100% доходност. На мен дори ми е неудобно да 
споменавам това. Много хора дадоха голяма част от спестяванията си, започнаха даже да теглят кредити, с цел 
участие на пазара на акции. Тогава отношението към борсата, меко казано, беше наивно.  Но то беше нов пазар, 
нямаше как хората да оценят рисковете.  

Интересът на чуждестранните инвеститори 

Другият елемент, който повлия върху това неестествено увеличение на цените на акциите тогава беше  навлизането 
на големите чуждестранни инвеститори.  Тези, които инвестират по цял свят и познават процесите. Във всяка 
държава с развиващ се пазар в началото има бум като нашия. Големите инвеститори го знаят. Те заделят част от 
портфейлите си именно за подобни много рискови инвестиции. Тогава инвестицията на БФБ-София беше наистина 
много рискова. Те отделиха нищожна част от портфейлите си на фона на активите, които управляват, но за България 
те представляваха огромни средства. Чуждестранните инвеститори ги вкараха на българската борса, знаейки че ще 
реализират доходност, която ще бъде много по-висока от всяка развита борса по света. Но понеже са професионалисти, 
още при първите признаци, че цените на акциите се балонизират, започнаха да продават. Тези продажби бяха много 
критични и цените започнаха да падат. 

При големите инвеститори колебания от рода: „ама купили сме ги на по-висока цена“,  „дали да не изчакаме да се 
оправят цените“, разсъждения над отчетите на компаниите или над макроикономическата обстановка в България -  
такива неща няма. В този смисъл сривът на борсата беше предопределен, дори и да нямаше световна криза. Но като се 
съчета и с нея,  стана многократно по-голям. През 2008 г. за първи път институционалните инвеститори реализираха 
отрицателна доходност, включително и пенсионните фондове.

Даниела Петкова

мога да кажа, че сме били недоволни в годините, когато на фондовата борса се реализираха доходности от порядъка на 
20-30%. Макар и да изпитвахме известна тревога, защото знаехме, че не е нормално на който и да е капиталов пазар, 
в която и държава по света, да могат да се реализират такива доходности. Още тогава, обаче изпитвахме сериозна 
тревога, защото знаехме, на база на анализи, че постигането на тези доходности носи висока доза риск. Това най-силно 
пролича, когато се завихри голямата криза през 2007 г. и трябва да призная, че тя успя да ни изненада с дълбочината 
си. Очаквахме да има спадове в цените, но дълбочината на отрицателната корекция беше нещо, което за дълго време 
наруши съня ни. 

Надбягване по пистата на компенсаторните инструменти 

Най-големият успех, който фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“, реализираха на българския капиталов пазар бе по 
времето, когато активно се търгуваха компенсаторните инструменти. Специално визирам еуфорията, която беше 
настанала на пазара при пускането на 35% от капитала на  БТК срещу компенсаторни записи.  Тогава не беше забранено 
на пенсионните фондове да купуват този инвестиционен инструмент, който бе свободно търгуван на БФБ-София.  

Разказвам този случай, защото е интересен и от друга гледна точка.  След като отчетохме интереса за покупка на 
атрактивни предприятия с компенсаторни инструменти, започнахме да ги купуваме, за да посрещнем интереса на 
инвеститорите, включително и на чуждестранните. И ги купувахме на доста ниски цени. Както и предположихме, 
в един определен момент търсенето на компенсаторки рязко се повиши, а ние вече разполагахме с доста голямо 
количество. Но тогава се случи нещо интересно. Много изненадващо Комисията за финансов надзор (КФН) изведнъж 
реши, че е много тревожно пенсионни фондове да инвестират в компенсаторни инструменти. Започна да обмисля не 
само забрана да се инвестира в тях в бъдеще, но и издаване на принудителна административна мярка към пенсионните 
фондове, които притежават компенсаторки в портфейлите си, да ги продадат. 

Беше мярка специално срещу ПОК „Доверие“, защото доколкото си спомням, нямаше други пенсионни фондове, които 
да притежават такова количество компенсаторни записи. За да не попаднем под ударите на надзора, ние реализираме 
продажбата на компенсаторките точно по време на заседанието на КФН, след което те оповестиха решение да ни 
забранят да инвестираме в такива инструменти. Тогава много журналисти ми се обадиха да питат какво ще правим, 
а отговорът беше, че не знам за какво става въпрос, защото ние компенсаторни инструменти нямаме. Въпреки, че в 
резултат на това решение, не успяхме да продадем компесаторките на най-добрата възможна цена, реализирахме една 
значителна печалба за осигурените лица, която по спомен надхвърляше 60%. 
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Счетоводните хитрини 

Можем да поговорим и за отчетите, които се публикуват. Станали сме специалисти по откриване на счетоводни 
хитринки. Това не е нормално. Навсякъде има висш пилотаж в счетоводството, но тук нещата не се свеждат до това. 
Тук се поддържа едно средно ниво, което подценява инвеститора и способността му да разчете някои въпросителни 
по повод една или друга счетоводна операция. 

Вглеждане в мажоритарните собственици 

В България фирмите на фондовата борса са много зависими от поведението на мажоритарните собственици. Фрий-
флотът1 им е много по-нисък от този на дружествата на международните пазари.  Който иска да инвестира в акции 
на българска компания, принудително трябва да анализира основно мажоритарния собственик.  Да събере информация 
за него, да разбере дали е склонен да пренебрегва интересите на миноритарните собственици. Върнете се малко назад 
и вижте колко е кратък този период, в който започна да се обръща внимание на правата на миноритарните акционери. 
Нещо, което е изключително важно. 

Много собственици са скрити зад офшорни компании, в което няма нищо лошо, стига да знаем кой стои зад тях. Ако 
някой иска да му се търгуват акциите, трябва към него да има изискване да оповестява, ако не публично, поне на 
инвеститорите, кой всъщност стои зад тази собственост. Ако не знаем кой притежава акциите, ние не можем да 
преценим има ли конфликт на интереси, извършват ли се сделки между свързани лица…  

Нямам отговор на въпроса защо, след като излезе някакво законодателство за разкриване на собствеността в 
пенсионните фондове и застрахователните компании, то не достигна до публичните  компании. Ние трябваше да 
оповестяваме включително кои са физическите лица, които притежават акции от публичната австрийска компания 
Виена Иншурънс Груп, която е мажоритарен собственик на „Доверие“. А същевременно за компании, в които инвестираме 
средства на осигурените лица, нямаме законен механизъм да разберем реалния собственик. 

1Free-float – от англ. делът от капитала на компанията, който се търгува на борсата.

Даниела Петкова

Спасителният пояс за осигурените в пенсионните фондове 

Това, което помогна на пенсионните фондове, а и на целия капиталов пазар е, че хората нямат право да си теглят 
парите от фондовете за задължително пенсионно осигуряване. Колкото и грубо да звучи, в онзи момент това ги 
запази. Хората не можеха да вземат решение на базата на паниката, която изпитваха на фона на сриващите се 
пазари. А при изтегляне на пари, загубата от счетоводна става реална. Докато оставайки в пенсионните фондове, 
макар и принудително, те имаха възможност  да възстановят тези загуби. И наистина, през 2009 г. пенсионните 
фондове реализираха положителна доходност от 8-9%, а в следващата година - около 5-6%. Средно за пазара този срив 
в доходността се компенсира през 2008 г. Не така стоеше въпросът обаче с взаимните фондове, защото там няма 
какво да спре хората да се поддадат на паниката. 

По време на кризата пенсионните фондове останаха на борсата и не знам какво щеше да се случи с нея, ако се бяхме 
изтеглили. Отчетохме загубата в портфейлите си, но не продадохме акциите. Имаше редукция на дела на активите, 
които са инвестирани на БФБ-София. Но той по-скоро се дължеше на това, че новите парични потоци спряха да се 
инвестират там. Понеже активите на пенсионните фондове нарастват бързо, постепенно онзи дял, който имахме на 
БФБ-София започна да спада. Така че намаляването не се дължи на продажби, които сме направили, а на това, че не се 
инвестираха средствата от новите постъпления в пенсионните фондове. 

Препъване в липсата на информация

Като че ли не можем да се преборим с дружествата, чиито акции се търгуват на БФБ-София, да се придържат към 
онова ниво на публичност, което се изисква - за оповестяване на прозрачна и достатъчна за анализ, и вземане на 
информирано инвестиционно решение информация. Инвеститорите трудно намират данните, които са значими за тях. 
Трябва да се предоставя разнообразна информация, защото всеки инвеститор има право да има своя модел за оценка на 
акциите на фирмата. Говоря за непрекъснато оповестяване от мениджърския екип на компанията на очакванията им за 
развитието й през следващата една-две години. За това какво има да се случва в средата, в която се развива техният 
бизнес и как ще му повлияе, какви нови проекти имат да правят, към какви политики ще се придържат. 

Една от политиките, от която инвеститорите се интересуват най-много, е дивидентната политика. В България 
нямаме яснота. То е пословично. Ние се обаждаме на техните екипи, искаме от тях да оповестяват намерения, искаме 
от тях да оповестяват не само бюджета си за следващата година, но да видим тяхната визия за развитието на 
предприятието, да видим знаци, че мениджмънтът вярва в своята компания. Това са неща, които са нормални за 
външните пазари, но в България все още не са. Не можем да очакваме, че чуждестранните инвеститори ще забележат 
някоя компания, ако тя не дава информацията, от която се нуждаят. 
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от държавната политика.  Ако има такава стратегия, вече може да се премери и регулацията на пенсионните фондове 
- дали правата да инвестират на фондовата борса кореспондират със стратегията за нея. 

Същото се отнася за Сребърния фонд. Толкова години продължава да се дискутира дали средствата от него могат 
да се инвестират на българския фондов пазар. Страшно много ресурс от България се инвестира навън. Просто има 
голяма нужда от преразглеждане на регламентациите на този пазар  и когато много неща са объркани, не подлежи на 
закърпване - трябва да се тръгва комплексно, а не на парче. 

Развитието на борсата… Трудна задача

Не е достатъчно да има един тип участник на един пазар, за да може той да работи. Много пъти сме дискутирали какви 
стъпки трябва да се предприемат, за да има по-голямо предлагане и съответно търсене, да има пазарно поведение. 
През всичките тези години пенсионните фондове не са спрели да подпомагат развитието на този пазар. Непрекъснато 
правим сделки, които на фона на активите ни вече се оценяват като малки. За  оборотите на БФБ-София продължаваме 
да сме най-големият играч. 

Взаимните фондове така и не могат да се съвземат по много причини. Несигурността от всичко, което се случва 
наоколо, не само в България, а и извън нея, кара хората да бъдат предпазливи. Дори да отделят малка сума, те я 
вкарват в познатия, носещ сигурност, банков депозит. На този фон да говорим за развитие на капиталов пазар е ... 
трудна задача. 

Той отразява пазарното поведение на всички, развитието на цялата свободната пазарна икономика. Кое от тези 
неща би провокирало сега развитието на капиталовия пазар? В момента, според мен, нищо.  Винаги когато сме в 
настоящето и говорим за нещо, което не е в добро състояние, си задаваме въпроса какво е можело да се направи, за да 
тръгне по друг път. При всички случаи генералният отговор  е: „Да, винаги е можело да се направи нещо повече.“ Има 
няколко фундаментални проблема, свързани с този пазар, по които не се работи в необходимата степен. Ако се беше 
работило, може би щяхме да бъдем една идея по-добре с капиталовия  пазар. 

Даниела Петкова

Инвестициите в свързани лица – тълкувания и нрави

Възможностите да се избяга от ограничението да се инвестира в свързани лица са толкова много, че всички виждаме 
как това се случва, но по закон няма нарушения. КФН започна да се мъчи с някакви странни тълкувания да регулира този 
проблем. Стигна се дотам, че изведнъж започна да тълкува, че сме свързани с компании, с които нямаме нищо общо. 
Например, според едно ново тълкуване на КФН се оказва, че ПОК „Доверие“ и ПОК „Алианц“ са свързани лица. Причината 
е, че и двете компании имат над 20% в една и съща компания. Излиза, че две конкурентни институции са свързани лица. 
Вижда се, че липсата на добра законова и подзаконова рамка води до значителни отклонения. 

В търсене на добрите компании  

За избор на подходящи компании, ползваме модел за оценка и анализ на база на публикуваната информация. Събираме 
отчетите за последния период от минимум три години и ако е възможно от пет години назад, и анализираме 
резултатите, тенденциите, специфични характеристики за компанията, свързани с бранша, в който оперира. Взимаме 
предвид какво е нашето виждане за развитието на сектора, в който работи,  дали работи само в рамките на България 
или има и други пазари, какво й е нивото на задлъжнялост. 

Извън цифрите, които са си финансов модел, никога не пренебрегваме репутацията, която има една компания, нивото 
на прозрачност, към което се придържа. Не инвестираме в компании, които не си оповестяват собствеността, 
дори неофициално да знаем кой стои накрая. Дори да има голяма печалба, не инвестираме в компании, чиято дейност 
е свързана с производство и търговия на оръжие, с увреждане на околната среда, производства, които вредят на 
здравето и са опасни за живота на хората. Не инвестираме в компании, чиято репутация ги свързва с пране на мръсни 
пари, с корупционни схеми и т.н.  

Дългата ръка на регулатора  

Регулаторът в България е облечен в много власт и има възможност да прави всичко, което счита, че е полезно.  Прави 
ми впечатление, че има някаква липса на координация между регулатора, Централен депозитар и БФБ-София. Те са части 
от една система, а се държат като отделни системи. Не знам на какво се дължи. 

Може би всичко е резултат от липсата на държавна стратегия за развитието на капиталовия пазар. Аз не съм чувала 
да има такава. Не може нещо, за което няма стратегия, да се развива предвидимо и ясно за всички участници на 
пазара. Накъде да се развива, като никой не му е задал цели, които да следва. Всеки пазар има нужда от подпомагане, 
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Александър Керезов е 
заместник-председател 
на управителния съвет на 
„Химимпорт“ АД – компа-
нията, която през 2006 г. 
беше първата от вълната 
нови дружества, излизащи 
на борсата по свое желание.  
Александър Керезов е член на 
управителния съвет на Цен-
трална кооперативна банка, 
ЗАД”Армеец” и управител 
на счетоводна къща „ХГХ 
консулт“. Има магистърска 
степен по счетоводство 
и контрол от УНСС, магис-
търска степен по право от 
Югозападен университет и 
специализация в областта на 
счетоводната отчетност 
на външнотърговските 
организации. Кариерата 
му започва през 1983 г. 

като главен специалист 
„Реекспорт и специфични 
външнотърговски операции“ 
във външнотърговското 
дружество „Химимпорт“. От 
1990 г. до 2000 г. е замест-
ник главен счетоводител на 
компанията, а през 2000 г. 
става заместник генерален 
директор по корпоративен 
контрол и финанси на „Хи-
мимпорт“ АД – холдинг.
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За да си публично дружество, трябва да имаш достатъчно голям капитал, 
емитиран за търговия

От студентската скамейка до директорското бюро 

От 29 години работя в Химипорт – отидох там още от студентската скамейка. Както обичам да казвам, сменям 
си стаите и етажите, но на вратата ми стои една и съща табелка - Химимпорт. Телефонът ми също е един и същ. 
През годините, до 2004-2005 г. Химимпорт нарасна достатъчно като активи и като холдингова структура, за да 
може да предизвика както интереса на обществеността, така и на редица потенциални инвеститори. Това доведе до 
естественото му превръщане в публична компания.  И така се кръстоса пътя ми с капиталовия пазар.
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да се заложат изисквания към капитала, който се търгува. Според мен, за да се търгува едно дружество на „Официален 
пазар“, трябва да има минимум 100 млн. лв. капитал, поне 20% свободно търгуеми акции. Само при подобни условия 
може да има реален фондов пазар. За какво иначе една компания да е публична, като се търгуват 10 000 нейни акции? 
Не виждам смисъл от подобна търговия. 

Ако заради популизъм ние сме готови на борсата да се качат каквито и да е дружества, трябва да помислим, че от 
другата страна стои желанието за качествен пазар, който да предизвиква интерес. Ненапразно компаниите, които са 
с по-голям капитал, са по-уязвими от промените в инвестиционната обстановка или в ситуацията в страната. Това 
е така, защото на инвеститорите им е много по-лесно да излязат от високоликвидни позиции, т. е. те знаят, че в 
един следващ момент могат да купят. Не се посяга  към акциите, които се търгуват на цена от 200-300 лв., защото 
е трудно да се намери инвеститор да си купи 200 акции по 200 лева. По-скоро ще се намери купувач за 200 или 20 000 
акции по 20 лева. 

Пробойни в публичността 

Дали една компания да стане публична, решават собствениците.  Ако се замислите, голяма част от атрактивните 
български компании са собственост на чуждестранни инвеститори. Те от своя страна, ако не са публични, отписват 
дъщерните си дружества от борсата. В повечето случаи компанията не иска да разкрива информация за тях. 

В други случаи бягството от публичност е заради конкурентите, т.е да не се разкрие информация, която може да 
се използва от тях. Но това не е достатъчен аргумент. Всеки трябва да разкрива информация за финансовото си 
състояние.  Не виждам от какво точно може да се възползват конкурентите на дадена компания. Дори високотехнологични 
дружества разкриват в своите отчети процеса на търсене или внедряване на нови технологии и открития. 

Въпрос на решение на собствениците и мениджърите на дружества в България е как да постъпят. Дали да станат 
публични или да се развиват по друг път. Аз не виждам признаци за свръхрегулация, която да отблъсва дружествата 
от борсата. Затова е регулаторният орган. Трябва да има определени правила, които да се спазват от всички. Редът 
на един пазар се създава, когато има правила и те се спазват от всички участници в него. 

Ако не си продал – нито си спечелил, нито си загубил

Много хора може да ми опонират за това, което казвам, но практиката показва, че докато не си продал акциите – нито 
си спечелил, нито си загубил. Стоиш в една позиция, в която изчакваш пазара. Може да чакаш много дълго, стига тези 

Александър Керезов

По пътя към публичността  

Българската фондова борса е родена малко изкуствено. Много от компаниите са превърнати в публични, предоставяйки 
възможността на гражданите да придобият акции от тях. Тъй като не беше направен предварителен подбор кои 
компании да бъдат качени на борсата, се стигна до куриозния факт сред публичните дружества да фигурират Автогара 
- с.Баня или „Автомобилен транспорт“-Попово. 

Един от аргументите ни  Химимпорт да стане публична компания беше, че българският фондов пазар се нуждае от 
промяна. Необходими му бяха дружества, които да са интересни както на широката аудитория в България, така и 
на чуждестранните инвеститори. Мисля, че с листването на Химимпорт на БФБ-София повлякохме крак. След нас 
много компании решиха да станат публични. Сред тях са Монбат, Каолин, Първа инвестиционна банка, Корпоративна 
търговска банка, да не продължавам да изреждам, защото ще пропусна някой, а не бих желал да обиждам колегите. 

Решението ни да станем публична компания беше повлияно и от възможността да наберем капитал на борсата. Но 
останалото, което надделя, беше възможността да задоволим обществения интерес – отчетите са пред публиката, 
дейността е пред публиката. Всеки може да си направи справка и да погледне отчета на Химимпорт - било на борсата, 
било на интернет страницата на дружеството. 

Фактори за оборота на борсата 

В България нещата малко се изкривяват, заради схващанията, че едно дружество може да бъде успешно тогава, когато 
един акционер контролира над 50%, пък ако може и над 75% от капитала. Но това е породено от нормативните законови 
уредби в страната, според които ако имаш повече от 50%, имаш контрол. Нормалната практика в целия свят е, за 
мажоритарен акционер да се приема този, който контролира 15-20% от капитала на дружеството. Общо взето, той 
взема решенията. Говорим за компании с капитал от стотици милиони евро, със стотици милиони емитирани акции.  

Докато в България дружество, което е с капитал от 1 млн. лв., решава да стане публично и пуска 200 000 акции на 
борсата. Да, но оборот от 50-100 акции не е оборот за фондов пазар. Сигурно в един момент законовите уредби и 
културата на българските предприемачи ще се променят и ще доживеем до момента, в който компании, в които 
акционер държи 15-20%, ще бъде с решаващ глас. 

Според мен едно от първите необходими условия за публичните дружества е да притежават достатъчно голям 
капитал, който да е емитиран за търговия на пазара.  Моите уважения към всички колеги, но аз не приемам едно 
дружество, което е с капитал 1 млн. лв. да бъде публично. Може би трябва да има промяна в нормативната уредба и 
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капитала, нито права по отношение на дивиденти. Просто ги е заложил като обезпечение. Да, но Централен депозитар 
и до момента (бeл.ред.:  интервюто се води в края на 2011 г.) не е въвел софтуер, който да позволява тези акции да 
не сменят собствеността си, т.е. задължително се извършва прехвърляне на собственост на БФБ.  И отстрани се 
гадае – това продажба ли е, репо сделка ли е, какво е. 

Когато представяш своя отчет, как трябва да покажеш тези акции, които са предмет на репо сделка: като притежавани 
от теб или като акции, които са извън твоя контрол? Самият договор за репо сделка го регламентира. След като 
ти си запазваш правата – право на глас, права по увеличение на капитала, право на дивидент, - значи тези акции 
са си твои. Те не са сменили собствеността си. Но формално пред БФБ те са сменили тази собственост точно и 
единствено, заради това, че Централен депозитар няма софтуер, който да позволява регистрирането на репо сделки, 
без да има физическо прехвърляне на акциите. 

Прочистването на българския пазар
 
Според мен трябва да има намеса на регулаторните органи по отношение на прочистване на дружествата, които се 
търгуват на българската борса. Ако всеки ден гледате борсовия бюлетин, ще забележите, че има много дружества, 
чиято цена е силно волатилна, и то при търговия между 5 и 100 акции. Такава търговия не би трябвало да съществува 
на един фондов пазар. Каква оценка можете да дадете на едно дружество, на което цената се качва с 53% заради 
изтъргувани 5 акции? Или пък за два дена цената му пада с 48% при изтъргувани 7 акции? Това е безумна история. Със 
150% ви скача пазарната капитализация за едно никакво движение!  

Друг пример са фирми като Химко – Враца. На фондовия ни пазар има акции, зад които стоят абсолютно празни 
дружества – без активи. Не знам защо изобщо се търгуват. Факт е, че има моменти, в които акциите на Химко 
поскъпват до 0.22 лв. и после пак падат на 0.04 лв. Някой прави някакви печалби със счетоводни трикове. За мен 
подобни дружества не трябва да съществуват изобщо на борсата.  

Тъй като ги има обаче, водеща става културата на българския инвеститор. Когато той осъзнае, че колкото по-голяма 
доходност се предлага, рискът е по-голям; когато се научи да чете финансови отчети, тогава ще има база, на която 
да вземе решение. Ще знае в какво влага парите си. Същото важи и за гръцките дружества, които през последните 
години се листнаха на БФБ. Подобни компании с неясна дейност не са единици или изключения. Те са обичайна практика, 
включително и на другите пазари. Там обаче подобни компании, които са с рисков профил или са само с инвестиционни 
намерения, не са на официален пазар. Те са някъде в периферията - който иска, може да търгува и там. 
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средства да не ти носят лихвен риск или да трябва да ги връщаш на някого. Да, може би ще загубиш от това, че не си 
ги сложил на депозит или че не си ги инвестирал в нещо друго с доходност в краткосрочен период, но всичко е въпрос 
на преценка и решение.  

Преди кризата имаше две неща, които много бързо навлязоха в живота и речника на българина. Едното беше системата 
COBOS, с която всеки може да търгува самостоятелно. Другото - репо сделките с акции.  Когато българският фондов 
пазар започна да демонстрира бърз растеж, хората масово решиха, че много се печели от акции, и се втурнаха да 
търгуват сами. Имаше разкази за това как  разни домакини, които докато чакат да дойде следващият турски сериал 
по телевизията, седят на компютъра и през COBOS участват на фондовия пазар. Проблемът е, че когато работиш с 
COBOS, инвестиционните решения ги вземаш сам. И ако нямаш достатъчно добра икономическа култура и практика, 
ако не си чел достатъчно литература по въпросите за рисковете при този тип инвестиции, шансът да допуснеш 
грешка е доста голям. 

Детските болести на пазара 

Друг проблем са репо сделките. Масово банките започнаха да предлагат кредит срещу обезпечение - акции. Доста от 
начинаещите инвеститори се подлъгаха и се възползваха от него. Грешката всъщност не е в това, че се правят репо 
сделки. Проблемът е за какво се използват парите. Обичайна практика е да заложиш едни акции, за да намалиш риска 
и  да инвестираш в други. Повечето от начинаещите инвеститори инвестираха в същите акции, които им служеха за 
обезпечение. Когато котировките на акциите започнаха да падат, се получи водопад от последствия. В такъв момент 
банката ти дава две възможности – или да оставиш още акции за обезпечение, или да върнеш кредита. В този случай 
единственият изход е да продадеш акциите. Продавайки заложените книжа, цената пада и се получава една лавина. 
Доста хора загубиха маса пари, някои си загубиха жилищата. 

Това се е случвало в Гърция, случвало се е и в други места по света. Не е нещо, което се случва в България за първи път.  
За мен случилото се е някаква детска болест на развитието на българския фондов пазар. На нашата борса й липсва 
зрелостта. Тя не е навършила пълнолетие в развитието си. Има много какво да се желае. 

Неуредената къщичка на депозитаря 

По принцип няма борса, която да няма депозитар. Друг е въпросът, че Централен депозитар, от своето създаване 
до момента, с нищо не е подобрил своето състояние. Мога да дам пример с репо-сделките. Репо сделката е залог на 
акции. Притежателят на акциите, които са предмет на залога, не губи правата по тях – нито права по увеличение на 
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дворче и след това обърнем поглед навън. Все още сме прекалено малки като финансови възможности и резерви, за да 
се опитваме да се правим на големи играчи в икономиката на съседни страни или в Европа и САЩ. 

Да съблазниш чуждестранните инвеститори 
 
И в момента чуждестранните инвеститори са на БФБ. Проблемът е, че има достатъчно други атрактивни компании 
в Европа или по света, които се търгуват на доста по-ниска цена, отколкото е тяхната действителна стойност. 
Просто инвеститорите са насочили интересите натам. В един момент тези атрактивни компании ще свършат 
и тогава ще насочат погледа към България. Но чуждестранни инвеститори се привличат с много различни неща: с 
постоянство в законите, с ниска бюрокрация, с ниско ниво на модерната дума „корупция“. Макар че аз твърдя, че в 
България корупцията е не по-голяма от много европейски страни. Просто там нивата са други. Ако при нас е много 
голям прецедент, ако хванат някой с 10 000 лева подкуп, в Западна Европа говорим за суми от 100 000 евро нагоре. 

Проблемът е, че много често сменяме правилата за бизнес в България, което води до несигурност у чуждестранния 
инвеститор и той постепенно се отдръпва. България има най-ниската данъчна ставка в целия ЕС. С какво рекламирахме 
или с какво подчертахме това? Ако една испанска компания си премести седалището в България и плаща тук данък,  
в Испания няма да плаща друг данък. 10% е никаква ставка. Но същевременно имаме разни други залитания и неудачи, 
които възпират сериозните инвеститори да дойдат и да се нанесат по-трайно в България. 

Прости правила и регулации

БФБ реално погледнато продължава да бъде не в детска възраст, но да кажем в пубертета. Има още доста неща, 
които трябва да се направят, още  качествени компании, които трябва да се появят на борсата, както и правилата и 
регулациите да се спазват от всички участници. Трябва да бъде прочистен българският фондов пазар от нисколиквидните 
дружества. Компанията, която два пъти или три пъти не предостави отчети в срок или ги забави, да бъде изключена 
от търговия. 

Опитвам се да кажа, че трябва да има някакви прости правила и регулации, които да се спазват от всички. Не може 
да има срокове за представяне на отчетите, и едни да ги спазват, а други да не ги спазват – и съответно да не 
получават санкции. Това, че са ги глобили 100-200 лв. или 1000 лв., които могат да се обжалват, пък надали се плащат, 
не е кой знае какво. Няма друга санкция – например, изваждане от търговия. Направете си сметка – за един период от 
5 години колко дружества са били временно отстранени от търговия  заради системни нарушения?

Александър Керезов

Мога да ви дам и пример с един фонд Equest, който се търгуваше на един от сегментите на Лондонската борса. В 
един момент ликвидираха всички активи и всичко приключи. Какво са взели инвеститорите, които са били там, не 
знам. Опитвам се да кажа, че тази практика не е нещо необичайно.  Просто подобни компании стоят на съвсем друг 
сегмент, не на „Официален пазар“. 

Когато на БФБ останат да се търгуват само действително качествени дружества, тогава можем да очакваме 
развитие в положителна посока.  В момента ситуацията е повлияна от състоянието на пазарите в световен мащаб 
(бел.ред. разговорът се води през 2011 г.). Не можем да мислим, че сме на някакъв остров, където се печем на слънце, 
но около нас бушува буря и при нас вятър не духа. Лошото е, че ако в САЩ кихнат, при нас лягаме от двойна пневномия 
– предполагам, че това някога ще бъде преодоляно. 

Да излезеш на чуждите борси 

Не вярвам, че много български компании ще пожелаят да се листват  и на други борси. Ще дам пример със Софарма, 
която се търгува на БФБ и на Варшавската фондова борса. Каква е разликата в цената на търгуване на двете борси? 
Има ли разлика в цената? Първия ден (бел.ред.: 28 ноември 2011 г.) разликата беше 2.38% и след това цената се изравни 
с тази на БФБ. Беше интересно тогава, когато България не беше част от ЕС. Друг пазар и ресурс, до който ти нямаш 
достъп. При условие, че България е част от общоевропейското пространство, дали едно дружество ще се търгува 
на Дойче Бьорсе или ще се търгува на БФБ, е все едно и също. Ние сме в ЕС – и като капитали, и като информационни 
потоци. 

Освен това дружествата трябва да си дават сметка, че излизането на втори пазар влече след себе си допълнителни 
задължения: плащането на допълнителни такси и предоставянето на информация в различен формат. Всеки един пазар 
има изисквания как да представяш съответната информация. И ако това, което очакваш като резултат, не се получи, 
ще бъдеш разочарован и може дори да стигнеш до делистване от съответната борса. С подобно действие, обаче, 
влизаш в „черния“ списък. И ако след време решиш отново да се излезеш на някоя чужда борса, ти вече си в онзи списък, 
в който се вижда – той се листва там и след това се делиства. 

Навремето имахме възможност да се листваме на Лондонската борса. Едни консултанти ни предлагаха да го направим, 
но не точно на „Официален пазар“, а на друг сегмент. Таксите бяха многократно по-високи от БФБ. Разликата в 
изискванията за предоставяните отчети не беше кой знае каква. Но ръководството на Химимпорт направи преценка, 
че е безсмислено да плащаме тези такси само за да бъдем на един от сегментите на Лондонската борса. Просто не 
си заслужава. Винаги съм казвал, че българската икономика ще се оправи тогава, когато всички си подредим нашето 
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Инж. Прокопи Прокопиев е 
директор „Корпоративна по-
литика“ на групата Енемона 
от 2005 г. Той е завършил 
висше инженерно образова-
ние в Технически универси-
тет – София. Енемона АД 
е специализирана в строи-
телно-инженерни дейности, 
които в различните бизнес 
направления на компанията 
са съсредоточени в енерге-
тиката и индустрията.  Тя 
стана публична компания 
в началото на 2008 г. чрез 
проведено успешно първично 
публично предлагане в края 
на 2007 г. А през 2010 г. 
Енемона въведе първия 
деривативен инструмент на 
БФБ-София, след като издаде 
емисия варанти. 
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Ползите могат да надделеят над страховете от публичността

С последователност към борсата 

Решението Енемона да стане публична компания беше взето в процеса на планиране на стратегията на дружеството. 
То не беше еднократно волеизявление на мажоритарния акционер, а резултат от анализи и преценки по време на 
планирането, съобразено с перспективите, конюнктурата и амбициите на мениджмънта за разрастване на компанията. 
През 2004 г., предвид очертаващите се сериозни тенденции за ръст на компанията, както и старта на дейността по 
енергийна ефективност, се появиха предпоставки за пръв път да очертаем тази възможност. 

Листването на държавните дялове на БФБ – улеснение за правителствата
 
Държавата и в момента може да има активна роля в развитието на капиталовия пазар. Какво пречи да бъдат пуснати 
по 20% от всички онези дружества на борсата, които в момента са държавни? Някой правил ли си е сметка колко 
средства ще постъпят в държавния бюджет? През 2010 г. имаше една кампания за източници за покриване на дефицита 
в държавния бюджет. Едно от предложенията на участници на пазара беше да бъдат пуснати на борсата остатъчните 
държавни дялове в ЕРП-та, 20% от Марица изток, от НЕК, от Българския енергиен холдинг. Знаете ли какъв беше 
отговорът? „Не можем да направим това, защото синдикатите не са съгласни.“

Според мен е недопустима намеса някой да дойде и да ти обяснява как да си подредиш къщата. Говорим за възможност 
да се налеят свежи средства в държавния бюджет, в българската икономика. Едно такова обявено намерение няма 
да повлече след себе си само българските инвеститори, а ще дойдат и чуждестранните. Всъщност дружеството ще 
продължи да бъде държавно, но ще е и публично. 

Ако вземем за пример БДЖ. Кое е това дружество, което ще има многомилионна загуба и почти 1 млрд. лв. задължения, обаче 
отчетът му ще бъде заверен от одитор и ще бъде дадена формулировката, че има всички предпоставки да бъде действащо 
предприятие? Кое е това частно дружество? Няма такова дружество. Ако БДЖ беше публична компания, тогава нямаше да 
се стигне до това състояние. Всички щяха да знаят за нейните проблеми, щеше да се реагира, като цената на акциите на 
компанията започне да пада и при всички други равни условия държавата щеше да има навременна намеса. 

Но това е политика на българската държава. Тя не знае как да инвестира в модернизация на държавни предприятия. Ако 
дружеството излезе на печалба, най-важно е да изплати дължимия дивидент на държавата. Вместо тези средства да се 
инвестират в дружеството, за да стане модерно и печелившо, и същевременно да бъде приватизирано на по-добра цена. 
Ние се опитваме да вземем много пари от дружества, които не работят или които са в състояние близо до фалит. 

Просперитет в България – гледна точка  

Българската икономика ще тръгне нагоре тогава, когато преобладаващата част от нея е производство, а не услуги. Това 
ще стане тогава, когато се върне към работещи действащи предприятия. И тези предприятия да се продадат на някой, 
който да ги развива, а не да ги  реже на скрап, за да направим на терена поредния мол или поредния развлекателен парк.
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момента оттеглянето на много инвеститори почти ограничи тази възможност. Все пак капиталовият пазар има 
своето бъдеще и именно сега е времето тези, които имат намерение да се финансират по този начин, да започнат да 
се консултират и да подготвят компаниите си за излизане на борсата било след 2 или 3 години. 

Колко е ценен миноритарният акционер

Почти всяка компания на БФБ има различен подход към миноритарните акционери. Дали ги ценим ние, в Енемона - мога 
да кажа, че няма акционер, останал без отговор на въпросите си или при желание за среща да му е отказана такава.

Кой да натисне рестарт на нормалния борсов живот 

За основния проблем на борсата, липсата на ликвидност, е изговорено толкова много, че едва ли бих споделил нещо 
ново и без съмнение бих повторил редица изказвания. Според мен основните проблеми са оттеглянето на чуждите 
инвеститори и липсата на истинска средна класа в България, която да желае да инвестира част от спестяванията 
си в капиталовия пазар. На последно място, но не и по важност, е намаленото доверие към пазара като цяло от 
спекулантите и от хората, които разполагат със средства.

Факторите за възстановяване на нормалния борсов живот в България са много и в повечето случаи са взаимосвързани. 
Определено, да чакаме чужди инвестиции да рестартират БФБ, без да правим абсолютно нищо, не е правилно поведение. 
Всеки от участниците на пазара - компаниите, Комисията за финансов надзор, БФБ, инвестиционните посредници, - 
има с какво да допринесе и всички ние трябва да работим в тази посока, без да чакаме някой друг да свърши нещо 
преди нас. Двигател на раздвижването на пазара биха били компаниите, българските институционални инвеститори и 
малките инвеститори, а тези, които би трябвало да положат най-много усилия и инициативност са именно публичните 
компании.

Прокопи Прокопиев

Пътят до публичността беше поставен чрез издаването на две облигационни емисии през 2005 г. и 2006 г. След 
издаването на втората емисия взехме и окончателно решение да направим първично публично предлагане, което 
реализирахме година по-късно. По време на публичното пласиране в края на 2007 г. Енемона вече имаше почти 
тригодишна история пред институционалните инвеститори.

Публичността – предимства и недостатъци

Публичността има своите плюсове и минуси. Основните недостатъци са необходимостта от разкриване на 
информация, която би могла да бъде от полза за конкурентните компании, както и разходите,особено тези за одитор 
от по-висок ранг, които биха отблъснали по-малките компании. Дори в чуждата практика има примери за вредата от 
предоставянето на определена информация, както и от официалния отказ на компании да разкриват чувствителна 
информация. 

Разбира се, плюсовете, особено за качествените компании, са повече от минусите. Финансирането на дружествата 
през капиталовия пазар е основно предимство и в крайна сметка - основна цел. Публичността и контролът над една 
компания, осъществяван от редица институции и одитори, за някои бизнеси може да бъде и от полза при печеленето 
на доверие от страна на нови и значими клиенти. 

Надявам се, че в бъдеще ще бъдат решени и проблемите с възможността за даване на опции за акции на служители 
и мениджмънт, които биха били също в полза на публичността. В момента от този плюс в България могат да се 
възползват само непубличните компании. Публичните дружества, които са с множество големи и малки акционери, 
професионални и индивидуални, имат възможност да получат мнението им и оценката им. Това би могло да бъде 
изключително предимство, ако мениджмънтът спазва добрите практики на корпоративно управление.

Все повече дружества спазват кодекса на корпоративно управление и въвеждат други добри практики и процедури. За 
съжаление, не може да се каже, че всички публични компании отговарят на един минимален стандарт и еталон, който 
да дава спокойствие и сигурност на инвеститорите в пазара като цяло.

Съветът към бъдещите публични компании

Мотивът една компания да стане публична сега е същият какъвто беше и преди финансовата криза - привличане на 
капитал за дружеството или изход от инвестиция. До края на 2008 г. БФБ определено предоставяше по-атрактивни 
възможности за финансиране в сравнение с кредитирането или частните инвеститори. По време на кризата и към 
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Красимир Атанасов e роден 
през 1976 г. Неговият про-
фесионален път проследява 
развитието на капиталовия 
пазар от 2001 г. насам. Има 
магистратура по икономика 
от Централноевропейски 
университет (CEU) в Будапе-
ща, Унгария, и от Икономиче-
ски университет-Варна със 
специалност „Счетоводство 
и контрол“. През 2001 г. 
започва като анализатор и 
впоследствие работи като 
брокер в Първа финансово-
брокерска къща. През 2003 г. 
е финансов анализатор в ОББ 
и същата година започва 
работа в ЕЛАНА първона-
чално като валутен дилър, 
а впоследствие управлява 
портфейли още преди да 
влезе законодателството 

за договорните фондове.  До 
2009 г. Красимир Атанасов 
е портфолио мениджър на 
фондове на ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт.  Притежава 
сертификати от Комисията 
за финансов надзор за брокер 
на ценни книжа и за инвести-
ционен консултант, както и 
професионална акредитация 
“сертифициран финансов 
аналитик” (CFA®). Красимир 
Атанасов има редица анали-
тични публикации в медиите 
за капиталовия пазар, като 
една от неговите статии, 
„Балониада“, от 7 октомври 
2007 г. във в. Дневник беше 
първата публична предупре-
дителна реакция от сектора 
за развиващия се балон на 
БФБ-София.
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Когато си на гребена на вълната, всичко става лесно.
Долу е стойностното  преживяване

От Унгария до БФБ

Учих две години икономика в Унгария. Прибрах се в България и започнах да си търся работа. Отидох на интервю за брокер 
в Първа финансова-брокерска къща (ПФБК). Беше една от сферите, които ме интересуваха в момента - финансите. Така 
започнах работа във финансова компания. Не съм мислил, че с това ще се занимавам в бъдеще. Стана съвсем естествено 
и нормално, без визия да оставам в тази индустрия. Между другото, в началото исках да се занимавам с реалния сектор. 
Това ми беше по-интересно. Исках да се занимавам с мениджмънт на компании, които са в затруднено състояние. 



124 125125

Подборът на компаниите

За съжаление, на българския пазар няма много компании, в които може да се инвестира. Повечето компании бяха на 
борсата единствено заради масовата приватизация.  Много от тях нямат място там, защото не се държат като 
публични. Ограниченият избор те кара да купуваш дружества, които знаеш, че не са толкова добри, но все пак имат 
някаква стойност.  Въпрос на сектор е. Преценяваш кой сектор ще се развива и кой няма да го направи.  

Мениджмънтът за мен също играе голяма роля за вземане на решения. За съжаление, малко са компаниите, които 
могат да се похвалят с добър мениджмънт. Имаше хора и продължава да има хора, които наистина си държат на 
работата и могат да бъдат пример. Като цяло, обаче, историята ни е осеяна с недобросъвестни корпоративни 
практики.  Баланси и отчети се заверяват от сума ти хора.  Къде са осъдили някой за неверен отчет? Ако един 
среднограмотен счетоводител прочете голяма част от отчетите на публичните компании, ще намери много грешки 
и несъответствия. Да не говорим за хора, които разбират много добре. Работата на Комисията за финансов надзор 
обаче не е да казва кой бизнес печели и кой не. Поне в това няма как да ги обвиня. 

Финансовият пазар е еманацията на разбирането за свободен пазар. Да бъдеш оазис в общество, проядено на всички 
етажи, изглежда като изгубена кауза, така че поехме по лесния път да бъдем обикновено огледало на заобикалящата 
ни действителност. Не бяхме по различни нито от държавния апарат, нито от правораздавателната или здравната 
система. Би било хубаво да бяхме станали пример за останалите, а останахме с горчивината от въпроса: Опитахме 
ли се изобщо?

Паметта на пазара 

През  2004-2005 г. започна един период на възход. Всеки говореше за това, че се прави доходност от 15% на месец. 
Истерията започна през 2005 г. с приватизацията на миноритарния пакет от 35% от БТК през борсата срещу 
компенсаторни инструменти. И тъй като тогава много хора имаха компенсаторки, част от тях си купиха и акции. 
Всъщност 2007 г. беше най-силна. Тогава хората се тълпяха пред офисите на инвестиционните посредници. Това е 
характерно за пика. Всеки иска да стане богат. Действително за няколко дни някои направиха милиони. Идваха хора, 
които казваха: „Искам да инвестирам във взаимен фонд, който ще ми донесе еди-колко си процента доходност“. Те не 
разбираха, че ако един фонд е имал доходност от 20% или 100% миналата година, това не означава че тази доходност 
ще се повтори. Даже това е сигнална лампичка, че няма да се случи. Обикновено стратегията, която е донесла голяма 
доходност една година, не работи през следващата. Това емпирично се доказва много лесно. Трудно е да се стои на 
върха дълго време. 

Красимир Атанасов

Първоначално бях брокер близо година и половина в ПФБК, след което станах анализатор в Обединена българска банка 
(ОББ) за близо година.  Тогава се занимавахме основно с пул „Мечта“, който беше доста интересен проект.1 В сферата 
на капиталовия пазар се опитахме да направим за няколко години това, което е постигнато с еволюция за дълго време в 
западните държави. 

Когато започнах да работя на фондовата борса, тя нямаше много общо с истински пазар.  През август 2000 г. 
борсата направи рекордно нисък оборот от 270 лева. Можете да си представите за какво става въпрос. Немалка 
част от оборота на инвестиционните посредници тогава се дължеше на компенсаторните инструменти. Пазарът 
не беше регулиран, ходеше се по села и паланки, събираха се компенсаторки от хората, които са били обезщетени. 
Търговията с акции беше изпаднала в дупка след големия възход на борсата през 1997-1998 г. Нещата се промениха 
с идването на правителството на НДСВ на власт, което обърна внимание на капиталовия пазар. Създаде някаква 
законова рамка и даде едно ново начало.  Това беше една от предпоставките да се развие фондовата борса. Започнаха 
да се случват и доста други неща в международен план. Ние бяхме повлечени от вълната, а не толкова от нашата 
българска действителност. По това време инвеститорите предпочитаха да влагат средствата си на възникващите 
пазари. Като започнем от страните от БРИК и стигнем до Източна Европа. 

Първите клиенти 

В началото почти нямаше клиенти. Тези, които все пак идваха при нас, бяха хора, които са имали някакъв досег с пазара 
заради масовата приватизация. Имаха представа какво е борса, бяха с някакво образование, бяха чели.  Голяма част от 
тях смятаха, че акциите са евтини, имат странични пари и могат да ги вложат. Реално бизнесът с управление на пари 
започна около 2003-2004 г. Тогава се направиха първите стъпки.  Смея да твърдя, че ЕЛАНА, в която работех по това 
време, беше доста по-напред от останалите в доверителното управление.  Доста преди да има законова рамка в тази 
област, ние предлагахме портфейли на много хора. Клиентите също ни имаха доверие, защото го градяхме с години. 
Портфейлите в голяма степен бяха съсредоточени в България. В момента в голяма степен са застъпени външните 
пазари, да не кажа, че сериозните посредниците от това се издържат. Нещата в България сега не са в добро състояние. 
Но през 2003-2004 г. портфейлите бяха концентрирани в България и обикновено представляваха стандартен микс от 
акции и облигации. Тогава достъпът до външните пазари беше по-труден. Клиентите, които искаха да търгуват на 
тях, се ориентираха основно към търговия с валута. Между другото, търговията с валута е на почит в България от 
доста време. Това е част от прехода и наслаганото недоверие в собствената валута. 

1 Пул „Мечта“ - проект на Агенция за приватизация през 2003 г. за продажба на миноритарни държавни дялове в стратегически предприятия чрез 
листване на БФБ-София.
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Спекуланти и дългосрочни инвеститори 

Спекулантите са повече от дългосрочните инвеститори по цял свят, с някои малки изключения. В България борсата 
има една история от има-няма 20 години, в които сме видели как валутата се обезценява бързо, как има хиперинфлация. 
Няма как хората тук да имат дългосрочно мислене. Няма как хората да се чувстват сигурни в такава несигурна среда. 
Това е част от проблема. Може би, ние като индустрия не успяхме да обясним достатъчно добре какъв е рискът 
на пазара и каква е неговата цел. На върха на моментната вълна, обаче, как да обясниш на един човек, че има риск, 
когато той гледа как акцията за един ден е поскъпнала с 20%.  След това част от компаниите, чиито акции се качваха 
безобразно бързо, фалираха. Преди това не се разбира риска, като виждат, че една компания поскъпва с 1000 до 2000%. 
Не е никак лесно сам на себе си да обясниш защо, а после и на останалите, как цените на дружества с лош мениджмънт 
и трагични баланси, летят в небесата. 

За мен като инвеститор не стои въпроса дали спекулант или дългосрочен инвеститор. В определени ситуации е нагласата 
да бъда дългосрочен инвеститор, а в други - спекулант. За дългосрочния участник падащият пазар представлява 
възможност за добавена стойност, докато спекулантът се опитва да използва тренда. В мен съществуват и двете, 
а крайната ми цел е да достигна симбиозата между тях. 

Балониада

Съвсем естествено загубите от борсовата търговия се приемаха тежко. Ние, като портфолио мениджъри, също ги 
приемахме тежко, защото не сме успели да предпазим клиентите си от загубите. Опитахме се, направихме нещо, но 
в крайна сметка загубихме доста пари. Колкото и странно да звучи – дори и да имаш по-добро представяне от целия 
пазар, това не означава, че си се представил добре. Тежко беше, защото голяма част от хората никога не са били 
склонни да толерират каквито и да било загуби. Те започнаха да излизат бързо.  Този продукт всъщност никога не е бил 
за тях.  Голяма част имат инвестиционен хоризонт от  1-2 години, което за фондовия пазар е нереалистично. 

Спадът на българския пазар беше предвидим. Сигналните червени лампички бяха налице.  Аз изразих мнението си в 
една статия „Балониада”. Тогава цените се вдигаха, без да имат нищо общо с реалността, същевременно нещата 
под повърхността се забавяха.  В никакъв случай не съм си представял апогея, до който стигна кризата. Сигнални 
лампички светеха и отвън. В онзи момент на българската борса имаше много чуждестранни инвеститори. А пазарът 
в крайна сметка е глобален и на него действа ефектът на пеперудата – като пръхне с крилца на единия край, в другия 
край на света предизвиква земетресение.  Най-интересното е, че голяма част от хората, които са били във вихъра на 
събитията, също бяха изненадани от кризата. Не виждам уроците от това, което е по-страшното.

Красимир Атанасов

Хората нямаха понятие, че могат да изгубят парите си. За тях това беше като банка. Идват в края на годината и 
си взимат 20-те процента.  Много трудно разбираха понятието риск и независимо от обясненията, това винаги е 
стояло на заден план за тях. Обяснявахме, че цените са неразумни и ще паднат. Те не вярваха.  Естествено, това се 
случи по-бързо от излитане на ракета в космоса. Нещата се развиха светкавично и както виждаме, вече дълги години 
сме далеч от нивата на 2007 г. Хем имахме примерите с акциите от 1997 г., имахме примерите с имотите. Тези неща 
се забравят. От историята научаваме, че нищо не научаваме. Но това не важи само за България. 

Честно казано, мисля, че ние преиграваме с психологията на българина. Ние не сме кой знае колко различни хора. Да не би 
в Китай да не залагат? Да не би в Америка да не залагат? Да, има някои характерни особености, но с това, което се 
случва, доказахме, че сме същите. Даже в някаква степен изпреварихме западния свят. Ще си позволя да перифразирам: 
Уча се - значи съществувам. Динамиката във финансовия сектор е изключителна и няма как да стоиш дълго време в 
лодката, ако не се адаптираш към ветровете. 

IPO-тайм 

Периодът на първичните публични предлагания (IPO – от англ. initial public offering) се случи след приватизацията на БТК, 
когато се разви пазарът и доста хора проявиха интерес. Пенсионните фондове по-активно започнаха да участват. 
Създаде се една по-нормална бизнес среда, в която компаниите се опитваха да наберат капитал, за да се развиват. 
Това е естественият път на борсата, това трябва да прави тя, това е нейната функция. 

Хубавото е, че част от тези IPO-та бяха истински. Хора с бизнес идеи искаха да ги развият и набраха средства през 
капиталовия пазар. Първичните публични предлагания бяха част от добрите неща, които се случиха на борсата. 

Естествено, в един момент се появи проблем в начина на тяхното осъществяване. Така станаха рекордите с IPO-то 
на Трейс Груп Холд. То беше презаписано 1500 пъти.  Хората даваха поръчки за акции на стойност 20 милиона лева. 
Всички се чувстваха мултимилионери. Нещата се изкривиха естествено. Трябваше да се предприемат мерки, които да 
не позволяват такива презаписвания. Как така се позволява поръчка за 20 милиона лева? Колко са хората в България, 
които имат свободни 20 милиона?  В никакъв случай не искам да обвинявам колегите.  Смятам, че това беше често 
срещана практика при всички IPO-та, което не е нормално.  Всъщност хората умножаваха в пъти поръчките си, за да 
получат някаква част. Но какво би се случило, ако се удовлетвори цялата поръчка? С малко повече разум, обединяване 
на усилията и повече работа, това можеше да не се случва. От друга страна, акциите от IPO-то се купуваха, защото 
след това се правеше лесна и бърза печалба - като лотариен билет със 100% печалба.  Поне някои от дружествата, 
които доброволно станаха публични в този период, са качествени и искат да работят.  

Българският борсов свят: От първо лице
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Ролята на борсата 

Стоян Бочев е работил на фондовата борса от 1914 г. до 1925 г., и когато си е заминавал, е казал: „Работих до 1 
февруари 1925г, когато беше очевидно, че борсата не може да се превърне в истински борсов институт и че ще си 
загубя времето в чакането на това да се случи.“ В момента не виждам точно какво може да се случи. 

Първо, няма много компании, които да са на борсата.  Ето най-простият пример: да погледнем Капитал Топ 1001, да 
видим кои са компаниите там. От тях една малка част присъства на борсата, а от останалите няма как някой да 
излезе на пазара. Тези, които са ги купили чужденци, няма какво да търсят на нашата борса. Няма защо да се лъжем, те 
си имат достъп до доста по-голям ресурс. Компаниите, които са на борсата и се купуват от чужденци, се делистват. 
Тези, които останаха, мога да ги изброя на пръстите на едната ръка.  Прекалено сме малки.   

Ако ние сме част от една обединена борса, може би, нещата могат да се получат. Но нека не се самозалъгваме. 
„Размерът има значение” важи в пълната си сила в света на финансите. БФБ-София не успя да изпълни ролята си. 
Фондовият пазар трябва да е най-ефективният начин за преразпределяне на ресурси. В България не е така, но това е 
част от еволюцията. Може би е трябвало да си го преживеем така, за да го разберем по-добре. 

Поуките

Нека да кажем, че съм разбирал какво значи да се работи по 20 часа на ден, месеци наред. Това съм го правил. За мен 
всеки един момент си е струвал – и тежките, и хубавите.  Защото лесно мога да кажа: аз бях там, правил съм го, мога 
го, знам как. А това никой не може да ти го вземе.  То е безценно.. Все още за добро или лошо съм изцяло отдаден на 
индустрията. Правя различни крачки, експериментирам, вървя напред. 

В пиковете на пазара животът на българския брокер се доближаваше до този на американския му колега. Когато си на 
гребена на вълната, всичко става лесно.  Тогава всеки е доволен, всеки разполага с някакви средства. Всичко се случва 
от само себе си. За мен по-истинското преживяване е обратният процес. Това е много по-стойностно изживяване, 
защото тогава се разбира какви са хората – с какви хора си работил, какво се е случило, на кого можеш да разчиташ. 
Горе е лесно. Долу е трудно. Долу е истинското. За мен това е по-стойностно. 

Красимир Атанасов

1Годишната класация на в. Капитал с най-големите компании в България.

Мисля си, че много хора, като политиците например, продължават да не осъзнават, че това е много по-голямо от тях.  
Това не е процес, който може да бъде управляван. Грешка е да се мисли, че може да бъде лесно овладян.  Предстоят ни 
дълги години ескалация на социално напрежение и трябва да си призная, че това не ме кара да спя спокойно.

Репо сделки и дериватен пазар 

Появата на репо сделките беше нормално продължение на развитието на борсовата търговия. Няколко банки започнаха 
да го предлагат и се наложи бързо. Реално имаше наредба на Комисията за финансов надзор за маржин покупки и къси 
продажби, но бяха заложени критерии, на които нямаше как да се отговори. Проблемът не беше в тези изисквания, 
защото те са смешни за една нормално ликвидна акция. Те бяха пример за предпазен механизъм, но не бяха много хората 
които изобщо осъзнаваха това. Репо сделките един вид заобикаляха тази наредба. Така пазарът намери начин да прави 
маржин търговия. От каквото пазарът е имал необходимост, е станало. Друг е въпросът този вид търговия колко му 
е помогнала  и колко му е попречила. Аз съм убеден, че репо сделките са помогнали по пътя нагоре и са  помогнали и по 
пътя надолу. На практика те ти позволяват с малко пари да купиш много акции, с парите от тези акции да купиш още 
акции и така. Естествено, пътят надолу е много по-бърз. 

През 2004-2005 г. борсата беше поръчала едно изследване за това доколко е готов българският пазар за деривати. Там 
с няколко думи се казваха неща, които ние очевидно не искахме да си кажем. Консултантът, който изготвяше доклада, 
разпита по-големите инвестиционни посредници какво и как се работи. Отговорите бяха в духа на това, че някой нещо 
трябва да направи. Всъщност, като е имало търсене – защо ние посредниците не сме създали дериватен пазар? Това е 
един от въпросите, които си струва човек да си зададе. Защо все някой друг трябва да ни организира нещата? Просто 
пазарът не е бил готов. В никакъв случай липсата на дериватен пазар не е бил проблемът на борсата.  

Индустрията на взаимните фондове

Индустрията на взаимните фондове в някаква степен израсна през тези години. Част от банките също направиха 
управляващи дружества. Това е еволюцията – става с години, не за дни.  Взаимните фондове ще останат форма 
на инвестиция, на спестяване. Естествено, в момента, в който депозитите са 7%, хората ще предпочетат да си 
сложат парите в банките и да спят спокойно. Това е на дневен ред в България. Ако си в Америка, където лихвите са 0%, 
трябва да мислиш и за нещо друго.  Българите могат да се заинтересуват от капиталовия пазар, когато икономиката 
тръгне напред и голяма част от тях имат възможност да получат добре платена работа. В момента хората няма 
как да мислят за борса или нещо подобно. Реалната икономика трябва да започне да се развива и тогава нещата ще 
се променят. 

Българският борсов свят: От първо лице
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Гено Тонев е роден през 
1975 г. Целият му профе-
сионален път проследява 
развитието на капиталовия 
пазар, в който участва като 
брокер и като портфолио 
мениджър. Завършва „Фи-
нанси“ в Стопанска академия 
„Д. А. Ценов“ гр. Свищов. 
Притежава лиценз за брокер 
и за инвестиционен консул-
тант.  Работи като брокер 
в ИП Юг Маркет от 2003 г., 
започвайки в компанията от 
служител във фронт офис 
още през 2000 г. От 2006 г. 
насам е портфолио мениджър 
на фондовете на Юг Маркет 
Фонд Мениджмънт АД.
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За балон са нужни две неща – евтини пари и нещо, което е на мода

Бонови книжки, ДЦК и още нещо 

Започнах да се занимавам с капиталов пазар още преди да започна да уча в университета. През 1996 г. се провеждаше 
първата вълна на масовата приватизация с боновите книжки. Именно с тях направих първите си инвестиции. Освен 
това купувах държавни ценни книжа (ДЦК), следях всичките основни лихвени проценти, които централната банка 
обявяваше. После дойде обезценката на лева и огромните загуби. Аз загубих от инвестициите си в ДЦК, тъй като те 
бяха деномиринани в лева. Всъщност инвестирах спестяванията си от 300 – 400 долара в тях и когато ги продадох, 
парите ми стигаха колкото да купя една прахосмукачка, т.е. само в рамките на тримесечие струваха десетина пъти 
по-малко. Бомбастичните лихвени проценти, които банките даваха в порядъка на 200% годишно, не успяха да спрат 
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му се възвърна многократно през следващите години. Но това бяха инвеститорите – трима души правеха месечен 
оборот от 1000-1500 лв. и това беше. Към онзи момент се отделяха по 200-300 лв. от доходите, за да се купят акции, 
като на това се гледаше като дългосрочна инвестиция. Все още нямаше спекуланти, които да купят днес и да продадат 
утре. Нещо, което продължава да е мода и в момента. 

С раздвижването на фондовия пазар информация за пазара започна да се появява и в регионалните ежедневници, като 
в. Марица. Пловдивските вестници имаха специална седмична рубрика – нещо като борсов преглед, в която и аз самият 
съм участвал. Интернет не съществуваше и единственото място, на което човек можеше да прочете нещо бяха 
вестниците. Имаше един-единствен сайт – Investor.bg, който прохождаше. Той беше с около стотина абонати, един от 
тях бях аз. Постепенно се разви интересът към капиталовия пазар. 

Така например, през 2000 г. инвестиционните посредници нямаха нито един клиент за доверително управление. Това е 
услуга, която посредниците предлагат за формирането на индивидуален портфейл със съответните рискови профили. 
Инвестира се съобразно индивидуалните предпочитания на клиентите. Първият такъв клиент дойде при нас през 
2001 г. Беше летец. Човекът ни предостави 5000 лв., което си беше сериозна сума. Купувахме освен акции и облигации. 
Така четири години по-късно клиентите ни за доверително управление достигнаха 60, а активите които управлявахме 
бяха десетохилядократно повече. Така че само за четири години пазарът експлодира откъм инвестиции. Цените и 
оборотите на компаниите също скочиха многократно. 

Завъртането на снежната топка  

В този момент към нашия пазар се насочиха чуждестранни инвеститори, които смятаха, че потенциалът на развитите 
пазари е на изчерпване и търсеха нови полета за изява. Те търсеха подценени компании. В интерес на истината тогава много 
дружества се търгуваха на много ниски цени предвид бизнеса и потенциалът, който можеха да развият през следващите 
години. Лека-полека започна наливането на сериозни количества чуждестранни средства. Парите, които започнаха да идват 
на нашия пазар бяха основният двигател на бързото поскъпване. Така се създаде кратка буря в чаша вода. 

През 2007 г. вече поглеждайки назад, може да кажем, че пазарът е бил близо до върха. И всички знаехме, че е близо 
до върха, но повлечени от алчността си казвахме: да, но може и още малко... Тогава борсата имаше огромна 
популярност, почти ежедневно имаше информация в новините за това колко била скочила борсата в София, колко 
била скочила в Румъния. Започна една надпревара между колегите, които управляваха взаимни фондове, да рекламират 
постигнатата доходност. Дори всички уговорки, че доходността за минал период не е гаранция за доходността 
в бъдеще не разубеждаваше хората. Първото нещо, за което те мислеха беше как да направят 100% доходност 

Гено Тонев

обезценката на лева. По това време нямаше човек, който да не е загубил, освен тези, които се занимаваха с валутни 
операции - брокерските къщи. Но дори сред тях имаше такива, които фалираха. 

С боновите книжки, които ми бяха прехвърлили роднини направих един абсолютно хаотичен пакет от акции, сред които 
имаше „Лукойл Нефтохим”, „Балканфарма” – Дупница, „Антибиотик-Разград”, „Химко” и „Булгартабак”. Чак през 1999 г. 
продадох книжата си от масовата приватизация. След време една четвърт от дружествата в портфейла ми фалираха 
и вече не са на пазара. Това беше абсолютна случайност. Така случайно си намерих работа и в инвестиционен посредник. 
Първият ми работен ден съвпадна със старта на индекса SOFIX. 

По стъпките на компенсаторките  

В онзи момент истинският капиталов пазар беше извън борсата, т.е. най-вече се изразяваше в сделки с компенсаторни 
инструменти. Тогава всички се занимаваха с компенсаторки. Вървяха големи приватизационни сделки, започнати от 
правителството на Иван Костов чрез системата РМД (работническо-мениджърски дружества). На РМД-тата им 
беше разрешено, може би в 80% от случаите, да купуват с компенсаторни инструменти. На всички мислите им бяха 
насочени към тях, купуваха се из цялата страна. Купувачите окрупняваха компенсаторките в големи пакети и ги 
предлагаха на тези, които приватизираха държавните дялове. 

Борсова търговия нямаше. Това продължи до 2002-2003 година. Тогава правителството на НДСВ обяви няколко добри 
идеи за приватизация през борсата и как да се използва този механизъм за финансиране на компаниите. В този 
момент компенсаторните инструменти бяха качени за търговия на БФБ-София. Така индиректно беше стимулирана и 
търговията с акции. Българските инвеститори преоткриха акциите – на изключително ниски цени от гл. т. на оценка 
на компаниите.. Така колелото се завъртя. Търговията с акции набра скорост и така се стигна до 2005-2007 г., когато 
капиталовият пазар експлоадира. 

Общото между летец, пенсионер и инвеститор 

Когато започнах работа през 2000 г., в Пловдив имаше двама или трима инвеститори. Хора, които идваха на първо 
число всеки месец, регулярно, и инвестираха пари на нашия пазар. Малко, но бяха редовни и следваха някаква програма, 
колкото и да е наивна на пръв поглед. Имаше един инвеститор – пенсионер, който купуваше акции на „Индустриален 
холдинг-България”, следеше кои дружества са перспективни, какви производства имат. Той правеше всичко това за 
внучетата си, за да им остави пари, когато пораснат. Излезе, че тази стратегия е доста правилна и инвестицията 
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2011 г. оглавявахме първенството за най-невъзстановен пазар след кризата. Дори нашите съседи като Румъния, дори 
Гърция с нейните проблемни държавни финанси отчетоха едно доста сериозно възстановяване в началото на 2009 г. 

Как се надуват балоните  

За създаването на балони са необходими две условия – да има евтини пари и нещо, което да се радва на особена 
популярност, нещо модерно сред инвеститорите. Само му дайте време и със сигурност ще видите как се появява 
балон. Всъщност нищо по-различно от това, което се случва в историята десетки пъти. Винаги ще има балони. 
Въпреки че инвеститорите губят, винаги си казват, че следващия път няма да се опарят. Но го правят – и то само 
няколко години по-късно. Всичко опира до психологията. Хората обикновено са склонни да обясняват загубите с чужда 
грешка  и когато дойде следващата мания, те се увличат по нея. 

Загубата на клиентски пари винаги ми е тежала много повече, отколкото загубата на лични средства. Този бизнес 
се основава на доверието. Когато някой ти поверява спестяванията си, той вярва, че ти ще се погрижиш за тях 
по-добре, отколкото той самият. Някои още не сме го превъзмогнали. Лошото е, че изобщо се стигна до такава 
ситуация. През 2011 г. на БФБ има компании, които биха могли да се закупят без пари. Но какво от това, когато няма 
достатъчно търсене. Една цена може да продължи да пада доста по-дълго време, отколкото някой е склонен да дочака. 

Корпоративната култура – само хубаво пожелание 

През 2002 – 2005 г. си мислех, че причината пазарът да е с ниски оценки и ниски обороти е слабата инвестиционна 
култура на българските граждани и вероятно това е част от обяснението. Основната причина да виждаме такива нива 
е ниската корпоративна култура, създадена след промените от 1989 г. Приватизацията просто замени държавата 
като лице с други мажоритарни собственици. Реално нищо не се промени като корпоративни практики за управление, 
отношение към инвеститорите. Този манталитет, това отношение просъществува много дълго време. 

Имаше някакви наченки на осъзнаване през 2006-2007 г., когато навлизането на чуждестранни инвеститори вдигна 
оценките на българските компании до нива, които мажоритарните собственици не мислеха, че могат да достигнат. 
Тогава имаше опити за разнообразяване на структурата.  Мажоритарните собственици на българските дружества са 
имали предложения от чуждестранни инвеститори за закупуване на по-големи дялове, така че мажоритарят да остане 
най-голям акционер, но с дял от 20-30 процента. Нито една подобна сделка не се осъществи в крайна сметка. Отново 
заради тази лоша корпоративна култура. Например, при приватизационните фондове, мажоритарният собственик е 
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от днес за утре.  При нас идваха и питаха: „Това нещо със 70-80% как може да стане?“ Идваха, без изобщо да са 
чували за акции: „Каква лихва давате?“. Ние казваме: „Не сме банка, не даваме лихва“. А те: „Казват, че давате 30-
40% лихва“. Като им кажеш, че няма такова нещо, те отвръщаха: „Добре, аз отивам при другите“. Така изглеждаха 
нещата близо до върха. За хората лихва и доходност беше едно и също. Имаше и въпроси от рода „Тази лихва, дето 
я давате, да не стане като банките през 1996 г.?“. Ние обясняваме, че няма как да стане, че това не е лихва и ние 
не сме банки. Обяснявахме, че взимаме пари, инвестираме и ако цената, на това, в което сме инвестирали падне, 
тогава се търпят загуби. 

Нещата поеха по един доста опасен път в надпреварата да се купят хубавите акции, да се купят дялове в добрите 
компании. Много хора, подвластни на алчността купуваха акции само и само да не изпуснат голямата печалба, която 
се реализираше буквално за минути. Много хора се насочиха и към взаимните фондове, влагаха средства там, а те от 
своя страна се вливаха на българския пазар. Това допълнително ускори растежа и завъртя снежната топка, която се 
оказа доста горчиво хапче за голяма част от дребните инвеститори особено.  

Новият екстремен спорт – да инвестираш с кредит 

В пика на борсата много хора започнаха да взимат заеми, за да увеличат доходността си. Участието със заемни 
средства е често срещано явление. Проблемът при маниите и балонизирането на който и да е пазар е, че участниците 
в него спират да мислят за потенциалната загуба. Всъщност колкото повече една цена се качва, толкова потенциалът 
за евентуална загуба нараства. В онзи момент алчността беше заслепила всички и кредитите за инвестиции се 
приемаха за нещо толкова нормално, че единственото ограничение се изразяваше в това колко ще отпусне банката. 
Много хора ползваха дори ипотечни кредити. 

Голяма част от инвеститорите правеха т. нар. репо сделки – срещу залог от акциите, които притежават получават  
заем, който отново инвестират в акции. Тези акции, които купят отново бяха предоставяни като залог срещу нови 
заеми и т. нар. репо на репото се превърна в един много страшен кошмар за доста хора. Един сравнително малък спад 
от 20-30% можеше да занули цялата сметка на хора с такива заеми. Има такива, които са загубили толкова пари, че 
ще им е трудно да ги върнат през следващите няколко живота. Всъщност какво се случи? Един ден просто цените 
на акциите спряха да растат, а след това започнаха първоначално плавно, а след това и доста по-стръмно да падат. 

Институционалните инвеститори започнаха да разпродават големи пакети акции. Те повлякоха другите след тях. На 
моменти имаше сериозна паника, която накара да се продава буквално без оглед на какво и на каква цена. Всъщност това 
е нещо типично за надценен пазар. За България този спад се оказа доста по-голям, отколкото в Европа и в Америка. До 
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толкова, които не бяха регистрирани на пазара. Мисля че това увлечение на компаниите приключи с краха на пазара. 
Дружествата с облигации, чиито падеж настъпи през 2009 – 2011 г. бяха принудени да удължат матуритета им, заради 
затрудненото си финансово положение. В такава ситуация едва ли може да си представи някой, че български бизнес 
ще даде заем под формата на облигации на някого, ако не е доста добре обезпечен. Това могат да го направят само 
институционални инвеститори в лицето на пенсионните фондове. 

За кратката си история българският капиталов пазар е минал през добри и лоши времена. Сериозен удар борсата е 
изживяла в края на 90-те години, по време на азиатската криза. Бъдещето няма да е по-различно от това, което сме 
виждали през последните 10-15 години. 

Гено Тонев

такъв и с 20-30%, той управлява, взема всички решения. На останалите акционери се гледаше като досадници, които 
са си купили акции, но ако може да не искат нищо и да не се пречкат. 

Добре, че по-късно законите се промениха. Това обаче не промени корпоративната култура. Всичко е въпрос на преценка 
на пазара коя е най-изгодната акционерна структура на едно дружество. Почти няма компания, която да се търгува 
на международен регулиран пазар и там мажоритарният собственик да притежава повече от 15-20 процента. И това 
са разни вековни фамилни компании, които са създавани десетилетия и впоследствие са станали публични. Докато в 
България няма публични дружества, в които мажоритарният собственик да притежава по-малко от 70% например. 
Дори в болшинството от компании мажоритарят притежава 80-90 процента. Ако той иска да измами останалите 
акционери, никой не може да го спре. Това според мен, прави пазарът ни толкова неразвит, толкова нисколиквиден и 
податлив на такива екстремуми, като надуването на цените през 2007 г. и спадът, който продължава и досега. 

Портфейлите на взаимните фондове 

Отношението на мажоритарните собственици към публичността ме накара постепенно да редуцирам инвестициите в 
български компании на фондовете, които управлявам. Особено в тези дружества, които не заслужават и капка доверие. 
В момента гледам първо кой е мажоритарният собственик на една компания и после дали е евтина или скъпа спрямо 
фундамента. За съжаление, преди беше точно обратното. Първо беше фундаментът и после мажоритарят, и след това 
започваш да диверсифицираш риска. И същевременно от доста време пренасочвам средства към развити капиталови 
пазари. По този начин минимизираме риска за нашите инвеститори. 

Ролята на фондовата борса 

Фондовата борса е реален инструмент за финансиране на компаниите навсякъде по света. За един кратък период 
беше такъв и в България. Това беше през 2006 – 2007 г. Имаше много публични предлагания, много компании излязоха 
на борсата, финансирайки дейността си, привличайки нови инвеститори. За съжаление, трябва да отбележа, че почти 
всяка остави само около 10% за нови инвеститори.  Тогава пазарът беше всеяден. Към онзи момент имаше и много 
емисии корпоративни облигации. Така компаниите освен че се финансираха чрез емисия на акции, можеха да го правят и 
чрез облигации. Това е форма на кредитен капитал, който е алтернативен на банковия кредит. 

Постепенно компаниите осъзнаха, че в някои случаи този тип финансиране е по-изгоден от традиционния. Към 2007 г. 
имахме десетки и десетки емисии корпоративни облигации, регистрирани на фондовата борса и предполагам още 
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Приключихме с пубертета на българския капиталов пазар

От науката към капиталовия пазар 

Влязох в капиталовия пазар случайно, както ставаха много неща по време на прехода. По образование съм математик, 
а демокрацията ме завари да правя аспирантура по изкуствен интелект в БАН. С двама колеги решихме да се хвърлим 
в дебрите на частния бизнес. Започнахме с компютри и софтуер, защото това бяхме учили и това можехме. 
Междувременно излязоха разпоредбите на БНБ за свободна валутна търговия, която дотогава беше монопол на 
държавата. Предложих да се пробваме и така получихме лиценз № 2 за обмяна на валута. Създадохме първата верига 
бюра. Бизнесът се разви така, че след една година всеки един от нас развиваше своя  област във фирмата: единият 
се занимаваше със земеделска продукция; вторият – с компютри, а аз водех обмяна на валута. Решихме всеки да 
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имаме повече от една борса. И после решиха да апортират никому ненужна сграда в капитала на борсата, уж за 
да стане борсова сграда, като по този начин държавата придоби мажоритарен дял в едно ново дружество, което 
представляваше единствената лицензирана борса. Този ход така и никога не ми стана ясен. 

За мен по принцип държавната намеса е грешен ход, защото все пак борсата представлява най-чистият пазарен 
механизъм. Тя си е пазар, не трябва да е държавна като собственост. Така или иначе това се случи. Честно казано, 
аз не съм търпял негативи от това, че борсата е била наполовина държавна и не бих казал, че е навредило. Дали БФБ 
щеше да се развие по-различно, ако нямаше държавно участие? Не мога да кажа. По-скоро едва ли, защото в крайна 
сметка капиталовият пазар е отражение на икономиката. Той не е отражение на държавния апарат или на това колко 
са развити брокерите. Това е пазарен механизъм: брокерите са търговците, борсата е тържището, но стоката се 
осигурява от икономиката. Качеството на това, което се предлага на борсата, зависи от икономиката.  

По-скоро бездействието на държавата повлия негативно. Защото при прохождащ пазар, при една все още полудържавна 
икономика, съществена част от приватизацията можеше да стане през борсата като най-чист пазарен механизъм. И 
това сигурно щеше да доведе до  една коренно различна ситуация – нещо, което се получи в Чехия, та дори и в Румъния.  
Някак не успяхме да убедим приватизаторите, започвайки от самия Александър Божков. Той не беше фен на борсата. 
Макар че успяхме да  постигнем успех в някои неща, той все пак не вярваше в това да приватизира през  БФБ. И в общи 
линии, всички следващи министри на икономиката като приватизатори и министрите на финансите като титуляри 
не приемаха капиталовия пазар като приоритет. Николай Василев беше активен спрямо борсата като министър на 
икономиката, защото разбираше от капиталов пазар, но по това време не беше останало нищо за приватизация освен 
БТК. Това, което се случи с българския пазар след листването на БТК, е показателно какво можеше да се случи при 
листването на други подобни компании. 

Няма значение дали след това  някое публично дружество се отписва. Въпросът е, че е изиграло роля за тласъка на 
развитието на пазара, на пазарните инструменти, на играчите на пазара – като появата на фондовете... Винаги има 
компании, които се делистват – решават да се развиват в друга посока. Проблемът е, че малко фирми се листват.  
Това, което държавата можеше да направи от 1996 г. насам, е да има приватизация през капиталовия пазар. Склонен 
съм да търся вината и у в нас като гилдия  за това, че не успяхме да изградим достатъчно авторитетен пазар и да 
го наложим като средище за приватизация.  Най-вероятно истината е някъде по средата. 

Усилията на инвестиционната общност за развитието на пазара

Да, има критики, че инвестиционната общност не е направила достатъчно, за да изгради пазар, какъвто искаме. 
Това считам за един от личните си неуспехи, който в ретроспекция мога да призная. През 1990-те създадохме БАЛИП 
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тръгне по своя път и учудващо за онези времена, се разделихме много приятелски, и си поделихме това, което бяхме 
постигнали за една година. Така създадох ЕЛАНА и започнах с финансовите пазари – тогава нямаше капиталов пазар. В 
един момент като естествено развитие на бизнеса с паричния пазар, се появиха акции и започна да се търгува с тях. 

Как се учехме? В самото начало, през 1991-1992 г., се учехме в движение. Тогава имаше банкови дилъри, които бяха 
специализирали на външни пазари. Нашите банки  нямаха експозиции към акции, но пък поне го бяха учили. И те имаха 
толкова опит с  ценни книжа, колкото и ние. И от тях сме се учили. Общо взето, гледахме какво става в „братските“ 
бивши екс-социалистически икономики, които вървяха по нашия път, но малко по-напред, защото някои успяха да 
избегнат хиперинфлацията. Лично аз най-много съм научил за капиталовия пазар от един едномесечен курс в Прага през 
1995 г., който фондацията на Джордж Сорос организира. Там съвсем методично и структурирано шефове на брокерски 
къщи от целия регион бяха въведени от А до Я във финансовите пазари. Тогава за  пръв път придобих истински 
структурирана представа за функционирането и начина на работа на капиталовия пазар. И разбира се – постоянно 
четене, самообучение и много проби, и грешки.

Появата на инвестиционни посредници

В начало бяхме т.нар. финансово-брокерски къщи. Понеже още нямаше закон, финансовите къщи бяха лицензирани от 
БНБ с лиценз за валутна търговия. Терминът „инвестиционен посредник“ беше въведен с новото законодателство, 
може би защото имиджът на финансовите къщи вече беше посъсипан заради пирамидите и измамите в онези времена. 
Лицензирането на инвестиционните посредници стана през 1997 г., като режимът беше доста лек – който поиска, 
се лицензира. Ние и до момента имаме далеч повече инвестиционни посредници, отколкото са необходими на нашата 
икономика, та дори в добрите борсови времена. Като участници на капиталовия пазар, през всичките 20 години ние 
имахме късмета, бих казал привилегията, да бъдем не само участници, но и правещи този пазар. Съдействали сме със 
съвети, защитавали сме становища и сме били активни в развиването на пазара, на който работим. Това е нещо, което 
колегите ни в развитите държави нямат шанса да правят. То се случва само в началото, когато прохожда пазарът.  

Държавата и борсата – действия и бездействия 

След банковата криза през 1996-1997 г. беше ясно, че има да се прави законодателство за търговията с ценни книжа. 
През 1995 г. влезе в сила първият  Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, като вече 
към 2000 г.  се прие Законът за публично предлагане на ценни книжа. През 1997 г. консолидацията  доведе до създаването 
на две борси. И тогава в правителството (бел.ред.: правителството на СДС) се появи идеята за обединението на 
борсите чрез държавно участие. Това беше идея на Александър Божков.  Той смяташе, че сме твърде малки, за да 
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това, което се случи, ентусиазмът на правителството се охлади, защото на практика Мултигруп купи Елкабел. При 
една приватизация в преговори с потенциален купувач, ако си държавата, можеш да си избереш купувач (в добрия или 
„лошия“ смисъл). Когато сложиш стоката на борсата, на чистия пазар, не можеш да избираш купувача. Този, който 
плати най-много, той плаща и взема. Това е пазарният механизъм. Мултигруп си го купи, защото си имаха амбиции 
там, имаха миноритарен дял. Елкабел и досега работи, и произвежда, и е едно добро българско предприятие. Но може 
би тази покупка отказа държавата (в лицето на тогавашното правителство) да продължи да ползва борсата за 
приватизация.  

От друга страна, държавната политика от 1996 г. насам е свързана с това кой да бъде и кой да не бъде купувач, когато 
държавата продава. Това в голяма степен е нормално – държавата трябва да подбира стратегическите си инвеститори, 
особено при важни структуроопределящи предприятия. Все пак този метод на приватизация можеше да бъде съчетан и с 
пускане на по-малки пакети през пазара, както се случи с БТК. И май само с БТК. Не броя енергоразпределителните дружества, 
защото още не сме видели как ще се случи предлагането през БФБ (бел.ред.:разговорът се води през ноември 2011 г.).

След първите опити имаше голям застой и чак през 2004-2005 г., когато пазарът стана по-ликвиден, интересът към 
борсата нарасна и най-смелите се престрашиха. Видяхме доста сериозни първични публични предлагания (IPO – от 
англ. initial public offering). Фирми като Монбат, Каолин, Енемона сега са сериозните компании на капиталовия пазар. 
В индекса SOFIX останаха някои от предприятията от масовата приватизация – тези, които успяха да се развиват 
добре, попаднаха на качествени собственици, които ги управляват добре и не се притесняват да са публични. Но 
това е: вижда се, че фирмите  които са направили реално публично предлагане са истинските участници на пазара. За 
съжаление, този тренд прекъсна заради кризата. 

Аз съм убеден, че когато трендът се обърне, след като светът преодолее тази тежка криза, ще видим нова поредица 
от IPO-та. Има български компании, които са готови за това. Те са достатъчно добри като бизнес и осъзнато искат 
да излязат на публичния пазар. А и кризата ги направи още по-конкурентни. В момента липсва какъвто и да било 
инвеститорски интерес и оценката им сега би била много ниска. Когато дойдат да се листнат още нови компании, те 
ще движат пазара. Никога  не съм се отказвал от намерението ЕЛАНА Финансов Холдинг да стане публично дружество. 
Моментът не е подходящ, но в ЕЛАНА продължаваме да смятаме, че нашето място е на публичния пазар.

Регулацията на капиталовия пазар – винаги догонваща събитията 

Винаги когато законодателството не е достатъчно напред и не регулира достатъчно добре пазарите, се намират 
играчи, които да използват тези дупки. Това е напълно нормално. Така беше и с компенсаторките, при презаписванията 
на публичните предлагания...Така е и по света – липсата на регулация на хедж фондовете беше определена като основна 
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(бел.ред.: Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници) като асоциация на посредниците, но 
въпреки усилията ни тя някак не успя да се наложи като говорител на инвестиционната общност. 

Все още нямаме силна инвестиционна общност – тя е разпокъсана, разединена. Може би защото голяма част от 
играчите губят интерес поради липсата на приходи и загубите, породени от заради задължителните разходи за 
поддържане на лиценза. Когато този бизнес не ти е определящ, губиш интерес. Част от инвестиционните посредници 
вложиха пари в други бизнеси и този им остана като страничен. Тези, на които е основен бизнес, са твърде малко и 
едновременно с това твърде слаби. Капиталовият пазар може да бъде развит по друг начин, ако всички асоциации от 
небанковия финансов сектор работят съвместно и последователно в една посока, включително и с организациите на 
българския бизнес.  

Има ли почва за пазар на деривати в България? 

Деривативните инструменти са нещо полезно. Най-малкото, защото ако един инвеститор иска да има експозиции 
към метали или земеделие, може да си купи фючърси върху злато или пшеница, а не да ги складира някъде.  Но трябва 
да има добра регулация за дериватите – за справка, знаем как се случи  финансовата криза (бел.ред. финансовата криза 
от 2007 – продължаваща до 2011 г. като глобална икономическа криза). Синтетичните инструменти за търговия с 
петрол, например, надвишават по последна статистика 5-6 пъти произведеното количество петрол. Явно че това 
води до голяма волатилност.  

Така че и за българския пазар е добре да има деривати, най-малкото защото те позволяват по-гъвкаво управление. Но 
както в България, така и по целия свят, те трябва да бъдат подчинени на далеч по-строги регулации в съответствието 
между обема им и връзката им с базовия актив. Деривати може да има, когато имаш ликвиден пазар на базовия актив. 
Можеш да имаш деривати върху злато, петрол, акции на IBМ… Върху какво да направиш деривативи в България, 
когато не можеш да търгуваш дори базовия актив? И оборотът на борсата ни е под милион на ден (бел.ред.: данните 
са от 2011 г.)? Явно не сме дорасли. Когато дораснем, ще си направим деривати... Като погледнем назад, твърде 
рестриктивният режим не е чак толкова лошо нещо, особено преди криза. Иначе щеше да има повече изгорели пари и 
инвеститори.

Първичните публични предлагания – от първите стъпки до въпросите през 2011 г.

Първото публично предлагане на акции на пазара, което всъщност ние, ЕЛАНА, направихме, беше през 1998 г. на Елкабел. 
Това беше приватизация през борсата.  Беше от първите стъпки на държавата да приватизира през борсата. Но с 
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на борсата с очакванията тя да върви само нагоре. Всички строиха хотели по морето, сега пък правят слънчеви 
централи... Без познаване на реалната материя, без познаване на продукта, с който търгуваш. Все опит да се качиш на 
поредната вълна, защото всички така правят... Но когато всички така правят, накрая всички губят. 

Взаимните фондове – полезните нови играчи с бъдеще 

Създаването на законодателство за появата на взаимните фондове е едно от малкото неща, които успяхме да 
прокараме като инвестиционна общност. Типично по български, със закъснение, след като се опарихме от пирамиди, 
създадохме специално законодателство. Казвам „създадохме“, защото инвестиционната общност участва активно 
и се получи една добра законова рамка. Взаимните фондове имат голям потенциал за растеж, защото в нормалните 
страни десетки проценти от спестяванията на населението са в взаимни фондове, докато при нас в пика на пазара 
достигнахме едва до 2-3%. 

Аз съм убеден, че когато видим стабилен растеж на икономиката и съответно на пазарите, взаимните фондове ще дръпнат 
много напред. Доскоро пазарът на взаимни фондове беше доста наситен от играчи, които предлагаха едни и същи продукти. 
В началото, като направихме първите взаимни фондове, започнахме с ниско рисков, после се появи търсене за по-рискови 
– направихме и тях... След това всички, които се появиха на пазара, започнаха да правят същите фондове. Ако управляваш 
балансиран фонд с акции на българския пазар, купуваш същите книжа, които и комшията. Няма как да си различен. Едва в 
последните две години се вижда, че се търси разнообразие. В последните години по-големите на пазара започнаха да правят 
фондове с експозиции към външни пазари или към специални групи активи. Разбира се, за много нови продукти нямаше 
налично законодателство, но вече има и такова. Така че разнообразието от фондове ще е  бъдещето на този пазар. 

Въвеждането на АДСИЦ1 – перспективи и пазарни ниши 

Идеята за закона за АДСИЦ беше първоначално лансирана от Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Те искаха да има 
закон за секюритизация на вземания, каквато има по цял свят. И почти случайно законът беше разширен и към секюритизация 
на имоти. Поради имотния бум, който съвпадна като време, изведнъж се нароиха АДСИЦ-ове, които започнаха да инвестират 
в молове и офис сгради, хотели и какво ли не още... Доста изгърмяха, защото имотният балон се спука. Отново това беше 
заради непознаване на базовия актив. Тези, които създаваха подобни АДСИЦ, не бяха от имотния пазар. 

1АДСИЦ – акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
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причина за финансовата  криза в САЩ. Отделен е въпросът дали регулаторите реагират и колко бързо. Реакцията 
първоначално е с нормативни документи, след това с въвеждане на нови регулации. Но в крайна сметка, практиката в 
световен мащаб сочи, че регулаторите догонват пазара.  

Дали Комисията за финансов надзор (КФН) реагира както трябва при раздуването на борсовия балон през 2007? Ами 
то Федералният резерв (ФЕД) не реагира, преди Леман Брадърс да фалира, а и дълго след това. Какво да очакваме 
от българската комисия, която е доста по-млада и с по-малко опит?  От друга страна, когато става въпрос за 
прегряване на пазара, Комисията какво може да направи? Да забрани пазара? Тя не може да действа с констатации, 
защото това представлява намеса на пазара, което е недопустимо. Тя трябва да действа с регулаторни механизми. 
Както когато паричният пазар прегрее, Централната банка вдига лихвите. Отделен е въпросът какви механизми има 
нашият регулатор. В развитите икономики пазарът на ценни книжа се охлажда или подгрява не от регулаторите му, а 
от регулаторите на паричния пазар. В САЩ ФЕД прави това. В България ликвидността за инвестиции на пазара не е в 
банките, не е толкова в населението, тя е в пенсионните фондове. А тяхната ликвидност е под регулацията на КФН. 
Но това показва историята - регулацията винаги догонва. 

Българската инвестиционна култура – производна на стила на правене на бизнес 

Истерията с презаписванията за IPO-то на Трейс Груп? Тогава отново имаше догонване в регулациите. Когато можеш 
да дадеш заявка без реални пари и не носиш никаква отговорност дали ще я платиш, естествено ще подадеш по-висока 
поръчка, пък после ще видиш дали да платиш или не. Човешката лакомия е нещо нормално и всеки, който искаше да 
спечели повече от поредното IPO, се опита да го направи. Липсата на достатъчно регулация тогава доведе до тази 
истерия. Всъщност ние правихме IPO веднага след истерията с Трейс Груп, това на Енемона. Тогава като посредник на 
емисията, поискахме парите на масата, така да се каже. За пенсионните фондове не е необходимо, защото те няма 
да си позволят да правят такива неща. Но интересът на  индивидуалните инвеститори беше огромен и като няма 
регулация, чрез която физическите лица да носят отговорност, тогава проблемът се реши с правило за заплащане. 
Защото иначе се явяват хора, записващи 10 милиона, които не са виждали през живота си, и няма как да търсиш 
отговорност после. Не беше приятно за нас като инвестиционен посредник, но беше необходимо, за да се регулира 
процесът за всички инвеститори. Така или иначе, не знаем дали регулацията е готова за следващия подобен казус.  

По-големият проблем е в инвестиционната култура. Тя е такава, каквато е културата на правене на бизнес, която 
се наложи в България – желание за правене на бързи пари а не на дългосрочен поминък, и от друга страна – липса на 
достатъчно инвестиционна култура и опит, което води до инвестиции на стаден принцип. През 90-те години всички 
търгуваха с кораби със захар, след което с цистерни с олио, с горива... След това всички започнаха да търгуват 
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Приобщаване на БФБ-София към международните пазари и бариерата, наречена Централен депозитар  

Въвеждането на XETRA като търговска платформа, която е много добра и е използвана в много различни пазари, 
беше много важно събитие. Идеята беше, че това ще ни приобщи. Но освен търговската платформа има още един 
компонент, наречен клиринг и сетълмент. Нашият клиринг и сетълмънт е в каменната ера и продължава да отказва 
да се развива. Все едно пазарувате в лъскав европейски мол, каквито има в Германия, но там плащат с евро, а пък тук 
плащаме с мидички и камъчета. 

XETRA е необходимо, но не достатъчно условие за интеграцията на международните пазари. Нещо, което от години 
повтарям е, че трябва българският клиринг и сетълмънт да бъде интегриран с някой от глобалните. Аз на мястото 
на министъра на финансите бих подарил депозитаря на някоя от глобалните компании за клиринг и сетълмънт или 
на този, който купи борсата. Или просто бих го закрил и бих оставил този, който купи борсата, да си докара негов 
клиринг и сетълмънт. Моето лично мнение е, че нашият депозитар трябва да бъде редуциран до регистър, който да е 
в БНБ – регистър на българските ценни книжа. 

В това отношение съм на крайно мнение, което мога да защитя с много факти и това е едно много изстрадано 
мнение. Защото в България можеше да има много повече външни инвеститори. И не говорим за големите 
фондове, които влизат с вълната и излизат, когато нещата тръгват надолу. Можеше да има доста по-стабилни 
и дългосрочни инвеститори, които са по-малки. Именно за тях липсата на връзка в клиринга и сетълмънта беше 
бариера. Големите играчи прескачат тази бариера, макар и за тях да е трудно, те си имат global custodian (бел. ред: 
глобален попечител). Въпреки че за тях разходите не са проблем, тъй като винаги купуват големи обеми, все пак 
в България те не могат да купят много, а разходите им като процент от сделката са доста високи. Но пък тези 
инвеститори много бързо излизат от пазара. Тези, които остават за по-дълго, бяха спрени от бариерата, наречена 
Централен депозитар. Винаги е липсвала каквато и да било воля за промяна. Казваше се, че ще бъде скъпо, ако се 
мине към някоя от глобалните системи. Това не е вярно – скъп е регистърът. Но той така или иначе трябва да 
остане в България.  

Дали трябваше борсата да бъде продадена през 2007 г.? Аз лично не виждам разумна причина за това, че не беше 
направено. Тогава имаше и качествени купувачи, които щяха да издърпат борсата на съвсем различно ниво. Когато ние 
сме част от един голям борсов оператор, на неговата платформа ще има прозорче „БФБ“. Тя ще бъде интегрирана през 
клиринг и сетълмънт на големия оператор. Всеки един от милионите клиенти на този оператор щеше да има достъп 
и до българския пазар. Това щеше да доведе до по-голяма ликвидност.  

Камен Колчев

За мен успешните АДСИЦ са тези в земеделска земя, защото там базовият актив е ясен, има го, няма левъридж като 
при другите дружества – банкови кредити и т.н. Този актив криза не го лови. Там цените не са паднали. Всеки един от 
тези фондове, ако реши да продаде земята си, може да го направи.  В момента има потенциал  за развитие на АДСИЦ 
за секюритизация на вземания. Вземанията са нещо, което в България все още е доста хаотично. Събирането им е  
регламентирано с тежки процедури, с много възможности за заобикаляне и за злоупотреба със закона. Създаването 
на прозрачни дружества в тази област би било полезно за икономиката. Но това се прави с  капитал. Някой трябва 
да сложи много „живи“ пари, за да купи вземания със съответната отстъпка от съответните им държатели, и да 
започне по правилния начин да ги реализира. 

Дали смятам, че спорът между нас и бившия ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е казус, който изисква законови 
промени? Не, това не е казус. Ние измислихме, реализирахме и пласирахме една добра инвестиционна идея. Тя привлече 
акционери. За нас целта беше да пласираме идея на пазара и фактът, че се появиха бързо подобни дружества и че повечето  
са успешни, показва качеството на продукта. А пазарът се развива с въвеждане на нови инвестиционни продукти. Иначе 
всяко подобно дружество има обслужващо дружество. Акционерите могат да решат да го сменят. В това няма проблем. 
Нашият спор беше съвсем частен. Той беше базиран на това, че като решиха да ни сменят, решиха да не ни платят за 
цялата работа, която сме свършили за фонда от 2005 г.. Което вече си е обект на спор. Това няма нищо общо със закона 
за АДСИЦ и с пазара. За самото дружество, за миноритарните му акционери е добре, че спорът приключи.

Пукане на балони 

До раздуването на пазара през 2007 г. се стигна заради големия инвеститорски интерес. Поуки всички са си извели, но 
паметта ни е къса. Убеден съм, че когато пазарът тръгне, отново ще има вълна от хора, които искат да направят 
много бързо много пари. И те пак ще изгорят. Голяма част от тях ще са същите хора, които вече изгоряха.  Но това 
е нормално, така е по света. 

Дали може да се предупреди и спре? През ноември 2007 г.  т.нар. в общността „кърваво писмо“ на БАЛИП разгневи много 
инвеститори1. Това беше най-отчетливата намеса на тази организация.  В личен план аз отнесох доста негативи заради 
това писмо, защото тогава бях председател на БАЛИП. Сега е лесно да се говори от позицията на изминалото време, но 
тогава споделихме точно това, което мислехме. Сигурно щях да съм по-щастлив (и по-богат), ако не бяхме прави. 

1 На 31октомври 2007 г. БАЛИП изпраща писмо до КФН  с предупреждение за наличие на опасност от прегряване на пазара и крайни явления. Наречено 
е в инвестиционната общност „кървавото писмо“, тъй като много участници в пазара реагират гневно срещу спирането на възхода на борсата.
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Огнян Донев е изпълнителен 
директор на Софарма – една 
от ярките компании на бъл-
гарската борса.  Той е роден 
на 22 декември 1957 г. Учи в 
Хамбург и Виена. Завършва 
„Международни икономически 
отношения” в УНСС. През 
1986 г. защитава докторска 
степен по икономика в Бер-
лин. В частния сектор Огнян 
Донев работи от 1990 г., 
като в продължение на седем 
години защитава интереси-
те на Метро Кеш енд Кери 
в България при износа на 
български стоки за вери-
гата магазини Метро. За 
периода 1993-1997 г. Огнян 
Донев представлява големи 
чуждестранни купувачи на 
черни метали в България. 
Изпълнителен директор е 

на Софарма от октомври 
2000 г. Участва в борда на 
директорите на Унифарм, 
Софарма Трейдинг, Дове-
рие Обединен Холдинг и др. 
Председател е на Конфедера-
цията на работодателите и 
индустриалците в България 
(КРИБ) и вицепрезидент 
на Германо-българската 
търговско-индустриална 
камара. Г-н Донев е носител 
на наградата „Атанас Буров” 
за индустриално управление.

Мястото на значимите компании за икономиката е на борсата

Learning by doing1

Сигурно още в детска възраст съм чувал за акции.  Произхождам от семейство на търговци. Аз не съм първият 
търговец в семейството.  Търговията е семейна традиция. Разбира се, хората на моята възраст не са учили за акции 
в университета. Интересът ми към тази сфера дойде по-късно. Когато започнах да се уча, правейки го. Съдбата ми се 
свърза с капиталовия пазар с влизането ми в една публична компания – Софарма. 

1 от англ. да се учиш, правейки нещата
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Има ли Еверест в бизнеса?

Еверест го качваш и слизаш, и приключваш с проекта. Много време се готвиш преди това, експедицията е дълга и 
изтощителна, но е усилие с ясен край - или го качваш, или не го качваш. С това се приключва. Правенето на бизнес е 
друг тип усилие. То е постоянно, във всеки момент, докато си в бизнеса – тук няма Еверест. 

ЕЛАНА навърши 20 години, но имаме идеи поне за още 10. Сега не е моментът за реализация на големи инвестиционни 
продуктови идеи, но времето ще дойде. Ние сме се научили да чакаме. Преживяли сме няколко кризи, ще преживеем и 
тази. Иначе всяко едно от нашите дружества във вида, в който е в момента, е постижение. Защото през 1991 г. 
започнахме от нищото. Фондът за земя за мен е една от най-добрите ни идеи. Фактът, че го изкопираха много пъти 
след това и всички такива фондове в момента са успешни, показва, че идеята е много добра. Като инвестиционна 
общност наложихме създаването на управляващи дружества и институционализиране на взаимните фондове, което 
също е решаващо за пазара. Всички IPO-та, които направихме за наши клиенти – акциите им продължават да са сред 
сините чипове на пазара. Което означава, че са били правилни проекти. 

Бизнесът е низ от непрекъснати усилия, от непрекъснати проекти – някои по-добри, други не толкова... В крайна 
сметка, който пласира идеи с бъдеще на пазара, той е по-успешен. Аз лично смятам, че ние сме от по-успешните. 

Най-значимото събитие на българския капиталов пазар

Безспорно кризата, която тече в момента, е най-стресиращото и най-голямото събитие за целия живот на капиталовия 
ни пазар. Той ще излезе коренно различен от тази криза. Доста по-зрял, по-компетентен и по-пречистен от случайни 
играчи. Приключихме с пубертета на българския капиталов пазар.  

Дали съм доволен от това, което представлява капиталовия ни пазар в момента? Можеше да бъде друг, поне като румънския. 
Може би защото ние като участници не успяхме да се преборим с поредните администрации и поредните политици, които 
мислят в хоризонта на мандата си. А капиталовият пазар в България е атрактивен с липсата на данък печалба и може да 
бъде популяризиран като част от цялостната политика на държавата за привличане на инвестиции. Просто трябва да 
влезе и той в списъка на приоритетите за развитие на българската икономика на поредното правителство.

Но в крайна сметка ние продължаваме напред. Имаме да догонваме.
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Аз все пак смятам, че има развитие и сега корпоративното управление е на съвсем друго ниво. Основното нещо, което 
мажоритарните собственици трябва да направят, е да спазват стриктно етичния кодекс и правилата. В момента 
няма тази обществена търпимост към неща, които са се случили в миналото. Има прецизирана нормативна база.

Националната комисия за корпоративно управление, в която и аз съм член, изработи индекс, който следи развитието на 
компаниите, които прилагат нормите на доброто корпоративно управление. Сега звучи малко като научна фантастика, 
но съм сигурен, че с времето ще има все по-голямо значение.  

Изводите на една публична компания 

Нескромно смятам, че Софарма е един от блестящите примери за това как може да се развива една публична компания. 
Но околната среда също има значение. Това, че сме отличници в България, не ни поставя някъде високо в международен 
план. Обаче именно когато покажеш в България нещо добро, е хубаво да се сравниш и с международните критерии. 

Двете алтернативи, които се появиха във времето, са листване на компанията на борсите в Букурещ или във Варшава. 
И двете борси са по-развити от нашата. Не трябва да се самосъжаляваме – има и по-малки от нас. Такъв пример са 
македонската и сръбската борси, които като ниво на публичност и информация са зад нас. 

Тест чрез втора борса
 

Ние, като публична компания, решихме да направим тази проверка и да се сравним с международните критерии. 
Листвахме се на втора борса - на тази във Варшава. Подбудите ни не са финансови. По-скоро наистина търсим една 
външна оценка на това, което сме свършили в България. Присъствието на по-ликвидна борса дава възможност на 
нашите акционери както по-лесно да влизат, така и да излизат от своята инвестиция. Особено в тежки икономически 
времена се набляга на излизането.  Но няма да е винаги така.  

Изискванията са по-големи. Нормално е и в България да се повишават непрекъснато. Не с цел компаниите да бъдат 
изгонени, а да имат стимул да се развиват в правилната посока. 

Да повлечеш крак
  

Много други български компании декларираха, че ще ни последват и ще се листнат на чужди борси. Да видим кои 
действително ще го направят.  Има едно силно замръзване, една психологическа нагласа, която не можем да 
пренебрегнем. Като че ли всичко е замряло, а песимизмът цари в цяла Европа. Той не е засегнал само българската 

Огнян Донев

Да получиш билет за публичност 

За да стане една компания публична, първо трябва нейното ръководство да е убедено в този път на развитие. Ако 
не е така, няма смисъл да се опитва. В Софарма осъзнахме смисъла на публичността и се стараем да бъдем една от 
най-добрите публични компании -  да бъдем бенчмарк за добро корпоративно  управление. 

Но на капиталовия пазар продължават да присъстват много фирми, които реално не са направили този осъзнат избор. 
Те са на борсата по наследство. Все още се води голяма дискусия дали тези дружества да останат там или да се 
намери форма и начин тази пасивна бройка участници на капиталовия пазар да бъде редуцирана. Моето лично мнение е, 
че този, който не е осъзнал необходимостта да е на капиталовия пазар, не бива да го мъчим. 

Освен да направи осъзнат избор, компанията трябва да има и критична маса – да е достатъчно голяма. Ако си много 
малък субект, не е ясно доколко са оправдани разходите, които генерира самата публичност. От едно средно ниво нагоре 
носи редица преимущества: откритост към банковата система, достоверност на данните, които се публикуват, по-
добра позиция и репутация в икономическия живот. Според мен мястото на икономически субекти с претенции за 
значимост в националната икономика, е на борсата. При достатъчно добро ниво на развитие на капиталовия пазар 
идват и другите преимущества - по-добър достъп до парични средства, необходими за развитието на компанията. 
Това все още е само пожелателно в България. БФБ беше реална възможност за търсене на финансов ресурс, който да 
конкурира нормалното банково финансиране, само в един прозорец между 2003-2007 година. 

Но и положителните страни на публичността не се осъзнават напълно в България. Дори самото наличие на публичност 
се поставя под въпрос. Все още много се спекулира с информация, която е налична - проверена и публикувана в интернет. 
В нашата държава господства устната информация, която примерно идва от твой конкурент. Форма на конкуренция 
е да има такава паралелна информация, която няма нищо общо с истината.  

В дебрите на доброто корпоративно управление  

В компанията, която управлявам, акционери са както дребни инвеститори, така и пенсионни фондове. Представен е 
абсолютно целият спектър. Но такива дружества на борсата са най-много десетина. 

Колкото до отношението на мажоритарния собственик към миноритарните акционери, то вече е израз на доброто 
възпитание и спазване на правилата. Нивото на корпоративно управление в България отговаря на етапа на развитие 
на държавата. Ние имаме една млада, развиваща се икономика, в която структурната реформа не се е състояла, след 
тежкото наследство от 50 години на държавно управление. 

Българският борсов свят: От първо лице
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В ролята си на инвеститор бих казал, че се радвам за това, че има отрезвяване относно реалното състояние на 
нещата. Може лошо да звучи, но някои инвеститори се възползваме от настъпилата паника при други инвеститори. 

Съвети към начинаещите инвеститори 

Да са стъпили здраво на земята и да разчитат на здравия човешки разум. Винаги съм казвал, че икономиката е 
точна наука, макар определението да не е това. Но чудеса не се случват. Не трябва да се подвеждат от някои модни 
тенденции, които определено са вредни и обикновено водят до лоши последствия за инвеститора.  

Равносметката 

Като човек съм по-скоро консервативен и предпазлив.  Бях много критикуван за това през 2006-2007 г. Ако съжалявам 
за нещо, то е защо не съм бил още по-консервативен. Човек трябва да е стъпил здраво на земята и да не губи връзка 
с реалностите. 

Бъдещето на българската борса е свързано с придобиването й от някой от големите оператори. Сред тях има 
консолидация и възможностите са няколко. Дано на България се случи най-добрата. Тогава ще бъдем по-разпознаваеми. 
От друга страна, достъпът до нас ще е по-лесен. Надявам се и правилата да бъдат по-прозрачни. Когато станем част 
от нещо по-голямо и по-добре функциониращо, тогава можем да очакваме положително развитие. Това е бъдещето. 

Случи ми се да бия камбана и в София, и във Варшава – има разлика от земята до небето.  Като започнем от сградата и 
стигнем до начина на отбелязването на първия ден на търговия на БФБ-София…  Това също предполага някаква бизнес 
култура.  

А кога инвеститорите отново ще насочат поглед към България, зависи от ситуацията тук. В момента, обаче, 
психозата е обхванала целия свят. Тя трябва да се преодолее, но няма да стане за година – две. Тежката дългова криза 
не може да се реши за няколко месеца. Това е насложил се във времето проблем, който световната икономика лека-
полека ще трябва да изчисти.  

Огнян Донев

фондова борса. Това все пак е етап от развитието – има моменти на възход, има и такива на спад, и пасивно 
отношение към инвестициите. 

Предизвикателството да бъдеш професионален инвеститор
 

В момента, в който възникна категорията професионален инвеститор, аз бях сред първите пет, които получиха 
регистрация като такъв. Никога не съм крил, че аз съм инвеститор единствено и само в компании, които имам 
желание да развивам. Аз не съм инвеститор тип спекулант. Привлича ме това, че през борсата може по-лесно да се 
направи поглъщане или сливане, отколкото чрез нормални преговори с непублична компания. 

Това се случва заради местната психологическа специфика – с български собственик много трудно се преговаря.  Като 
че ли всеки смята, че центърът на земята е в неговата компания и има склонността драстично да я надценява. При 
концентрацията на един бизнес, преговорите са най-трудният начин да го направиш.  Много по-лесно е през борсата.  
Това сме го доказвали като инвеститори нееднократно.  

Минусите на борсовия бум

По време на пика през 2007 г., когато пазарната ни капитализация беше нещо от порядъка на 1.3 млрд. лв., цялата 
търговия не е била повече от стотина хиляди акции. Това показва, че този балон, който всички заедно надухме тогава, 
не е бил представителен, не е бил база, на която можеш да излезеш от инвестицията си. Сигурно някой е успявал да 
осъществи някаква спекулация, купувайки акции на една цена и улучвайки момента да ги продаде, когато е необходимо. 
Но сериозен инвеститор не е могъл да се възползва от тази ситуация. 

Плюсовете на кризата  

От една страна, за мен в личен план, кризата дойде малко прибързано. Ако се беше забавила, сигурно щях да успея 
да извадя още дейности, които не са свързани с нашия фокус. От друга страна, тя малко закъсня, за да спре някои 
нелогични неща, които се случваха в икономиката. 

Именно на кризата трябва да сме благодарни, че спря някои безумия в икономически план. Нито едно правителство 
нямаше да може чрез закони да спре асфалтирането на последната дюна на българското Черноморие или на последната 
поляна в българските гори. Това е пазарен механизъм - със закон не можеше да бъде постигнато. Така че кризата си 
има своите положителни страни.  

Българският борсов свят: От първо лице
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Способността да преценяваме ситуацията реалистично – това за мен натежава 
като опит от печалбите и загубите

В началото е спестяването 

Мисля, че започнах да спестявам през 2005 г. – първо в депозити и след това директорът на Райфайзенбанк в Сливен ме 
насочи към взаимните фондове. Не става въпрос за хазартно чувство. През живота си съм влизал веднъж в казино и 
даже не съм играл. Научих се да не търгувам просто заради импулса да купувам или само за да сключвам някаква сделка. 
Преди всяка инвестиция имам конкретен план какво и защо го правя. Както и какво ще правя, ако ситуацията се обърне 
срещу мен. Инвестициите не са хазарт. 

Михаил Недков притежава 
собствен бизнес с машини и 
оборудване за автосервизи, 
който развива успешно от 
16 години в Сливен. Започва 
да участва на капиталовия 
пазар през 2005 г. - първо-
начално като инвеститор 
във взаимни фондове, а през 
2009 г. започва самостоя-
телна търговия на БФБ. През 
2010 г. започва да търгува 
на международните финансо-
ви пазари. Клиент е на ЕЛАНА 
Фонд Мениджмънт и ЕЛАНА 
Трейдинг от 6 години. 
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Бях на една среща, на която се срещнах с други хора, които също управляват фондове. Разочаровах се, защото 
имаше прекалено много неща на теория и малко реализъм в техните изказвания. Брояха се на пръсти хората, които 
гледаха реалистично на нещата. Така с времето започнах да вярвам, че ще мога да се справя сам. Реших да опитам 
да управлявам портфейл, като разчитам на анализаторите, с които работя, на Цветослав Цачев, и на брокерите, 
на Митко Георгиев. Нямам точен спомен кога започнах активно да търгувам на БФБ самостоятелно, може би през 
2009 г. 

Борсата като психология  

Борсата е един психологически портрет на състоянието на икономиката. Видях, че настроенията на хората се 
отразяват много по-реалистично чрез борсовите колебания, отколкото ако четем икономическата преса. Движенията 
в индексите изпреварват с около 6-8 месеца реалните събития в икономиката. Приемам, че борсата ми дава погледа 
накъде ще вървят нещата след известно време. Икономиката и борсовата търговия са психология. 

Поуката от инвестиране на българска борса 

Досегът с борсата ни отрезвява и ни дава реалистичен поглед върху нещата, които се случват в живота ни. Да 
възприемаме нещата тук и сега. Способността да преценяваме ситуацията реалистично – това за мен натежава 
като опит от печалбите и загубите. То донякъде заличава емоциите от успеха или провала, но прави човека по-гъвкав. 
Помага както за инвестициите, така и за управлението на бизнес.

Печалбите и загубите ги разглеждам от психологическо естество. В тези моменти, когато пазарът падна с 50% и 
повече, се видя кой истински разбира от нещата, кой ти е истински приятел, кой е достатъчно психически устойчив... 
Парите, които съм загубил, не ги броя като минус, а като плюс, защото научих страшно много – и за пазара, и за 
хората, и най-вече за себе си. А и само една част от инвестициите ми по онова време бяха в по-рискови активи – това 
не е застрашило спестяванията ми и начина ми на живот. 

Изборът на акции

Подборът на акциите винаги се базира на анализите. Много е трудно и отнема прекалено много време да проучваш 
една фирма сам, за да решиш дали да купиш акциите. Доверявал съм се много на анализите и препоръките на 
професионалистите. Доверието е много важно – като се доверявам на някого, се доверявам изцяло. От мен се иска 

Михаил Недков

През 2005 г. за първи път чух какво е това взаимен фонд. Оттам започнах да се интересувам. Имах приятели, които 
ми препоръчаха ЕЛАНА и Бенчмарк. Ходих на срещи, разговарях с г-н Андонов от ЕЛАНА в Пловдив и така започнах с 
техните фондове. 

Не смятам, че фондовете са алтернатива на депозита. Банковите депозити за мен са сигурна инвестиция, а фондовете 
са по-рискова инвестиция, която правиш с ясното съзнание, че може да загубиш пари. Тогава имах доста свободни 
средства, с които исках нещо да направя. Така че освен в депозити и имоти, реших да инвестирам и по-рисково. Аз 
също бях обхванат от еуфорията, че икономиката на България ще върви напред и ще просперира в следващите години. 
Добре, че дойде отрезвяването през 2008 г. Преди това въобще не допусках, че може да се случи това, което стана. 

Вече нямам приятели, които инвестират на българската борса. Имаше няколко човека, които се уплашиха и се отказаха. 
Те бяха купили акции с идеята бързо да ги продадат и да направят големи печалби, и когато това не се случи, се уплашиха 
и избягаха. Ще се върнат, когато ситуацията се повтори. Мисля, че психологията на хората, които познавам, е такава. 
Много малко се замислят в дългосрочен план. 

Потенциалът на инвестицията в БФБ-София

Вярвам в българската икономика и вярвам, че нашият пазар е много подценен. Убедил съм се в подхода на американския 
инвеститор Уорън Бъфет, че трябва да купуваш, когато всички се страхуват. И да продаваш, когато всички са обзети 
от еуфорията. Мога да си позволя да държа акции още няколко години – имам виждане за тази инвестиция от повече от 
три години. Сега се оказва, че хоризонтът на инвестицията ми във фондове е бил поне 10 години, но когато започвах, 
все още не разсъждавах така. Тогава мислех като ентусиаст, аматьор – исках година след година да получавам по 20-
30% доходност. Сега вече гледам дългосрочно. 

Уроци по инвестиция и риск 

Контролирам и съзнавам риска, който поемам, за да мога да понеса каквото стане. Вярвам в това, че тъй като 
България е част от Европа, потенциалът за растеж на българската икономика е много голям. Хората в България 
обичат да работят, само трябва да им се даде поле за изява. Това съм го разбрал от собствения си бизнес. 

Преди години имах портфейл във високорисковия фонд, който се управляваше от Красимир Атанасов. Той за мен е голям 
професионалист. Като гледах неговото разумно управление на парите, разбрах че има различни подходи в този бизнес 
и не трябва да се доверявам сляпо на хората в него. Дали някой е шеф или управлява милиони, това нищо не означава. 

Българският борсов свят: От първо лице
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ги сложат на борсата с хоризонт от 5-10 години. Именно защото на нашата борса се гледа като на спекула и много 
рисково занимание. Казва се „игра” на борса. Не знам какво трябва да стане: дали трябва да има нов собственик на 
борсата, дали ръководството на трябва да смени политиката, дали самите публични компании трябва да направят 
нещо, защото те имат нужда да спечелят доверие, след като отново ще им е необходим капитал. Не мога да кажа. 
Според мен трябва да се промени масовото мислене по посока: борсата е място за инвестиции и е стабилна. Повечето 
от хората със собствен бизнес, с които съм разговарял, разсъждават по такъв начин: да вземем парите на хората, 
а пък после какво ще правим, ще смятаме. Малко са собствениците на фирми, които честно и открито застават 
пред инвеститорите и казват: „Ние сме способни да управляваме вашите пари и ще го направим така, че да ни имате 
доверие.” Но остава разликата с международните пазари, където нещата се случват много бързо, докато при нас е 
бавно и тромаво. Това е съществената разлика между двата пазара.

Спекулант срещу инвеститор 

Да си спекулант изисква изключително себепознание и устойчива психика, дисциплина. Спекулантът трябва да бъде 
човек, който е много наясно със собствената си психология, наясно е със собствените си мисли и емоции. Повечето 
спекуланти губят края при маржина. Това е добра възможност, ако си наясно с психологията си и с рисковете, които 
поемаш. И тези рискове трябва да са свързани изцяло със собствените средства. Маржинът е възможност. Лошото 
е, че много хора го възприемат, като че ли това са техни пари и могат да загубят повече, отколкото имат. А не е 
така. В един момент се оказва, че си извън пазара, дори и в по-дългосрочен план да си бил на вярната страна. Човекът 
е социално животно и винаги се влияе от психологията на околните. 

Съвети към начинаещия инвеститор 

На борсата можеш да инвестираш само средства, които можеш да си позволиш да загубиш. В никакъв случай не 
трябва да влагаш средства, които биха променили начина ти на живот. Начинаещият инвеститор трябва да си 
намери и посредник, на когото може да се довери: по отношение на анализи и препоръки. Трябва да е наясно обаче, че 
отговорността за решенията е негова. Това е много важно, защото в крайна сметка решенията се вземат от нас и 
последствията също са за нас. И последното нещо е: хората, които започват да се занимават с борсова търговия, 
трябва да са готови да се срещнат със себе си, със собствения си характер, със страховете си и с еуфориите си. 
Който е смел и е готов да застане пред огледалото, той отива на борсата. Не трябва да се забравя, че психологията 
е на първо място. Познаването на себе си, разбирането на мениджмънта на компаниите, в които инвестираш, 
осъзнаването на целите и собствената си личност.  

Михаил Недков

да преценявам риска и да имам план за действие за всяка ситуация. Ръководя се от принципите за дългосрочните 
инвестиции, и от препоръките на Уорън Бъфет. 

Бих участвал при всички акции с разпределение, в което всеки вид акция ще има своя дял. Зависи от това, което 
мога да си позволя в момента. Определено бих се доверил на динамична фирма, която има потенциал за развитие, на 
бизнес с перспектива за в бъдеще. Имам достатъчно търпение да изчакам да се развие потенциалът на този бизнес. 
И най-важното е качеството на мениджмънта на тази фирма. Това се разбира, като се срещнеш с тези хора, не от 
интервютата в пресата. Ако не се доверя на мажоритарните акционери, ще продам акцията. 

Но като цяло, подходът ми към акциите е макроикономически. Един от уроците от кризата ми е -  при следващото 
„прегряване” на пазара да изляза точно в момента преди пика на еуфорията, но не мога да се закълна, че ще го направя. 
Невъзможно е да се уцели точното време за покупките и продажбите. За съжаление, историята показва, че в масовата 
психология нещата се повтарят. Не мога да кажа кога ще се повтори, но мисля, че голяма част от хората не се 
учим от грешките си и в един момент ги забравяме. Малцина са тези, които помнят нещата и успяват да извлекат 
дивиденти от масовите психози – независимо дали е нагоре или надолу. 

Адреналинът на международните пазари 

На международните пазари започнах да търгувам от април 2010 г. При нашата борса се видя, че сме с вързани ръце 
при по-големи суми. Динамизмът и интензивността, които виждам на чуждите пазари от анализите, които четях, 
ме накараха да се заинтригувам. Там си свободен да вземаш решения и да ги реализираш веднага. Определям се като 
спекулант на тези пазари. Това не е мястото, където премествам парите си от България. Аз не бягам от българския 
пазар в чужбина. Това е инвестиция с други цели – да се развивам, да се уча и дори само да съм в час със ситуацията 
по света. Това е нещо отделно от дългосрочните ми цели за спестяванията. 

Българската борса не е загубена кауза

Изчаквам българската борса. А всекидневната търговия на международните пазари мога да кажа, че е прекалено 
натоварваща. Чакам момента, в който мога да се върна на нашия пазар. Задвижването ще дойде от очакванията 
на другите и от свободните пари. Когато е ясно, че България е стабилна и има свободни пари, тогава ще тръгнат и 
акциите на българските фирми. На БФБ й липсва популярност, която имат чуждите борси – да се усеща стабилност. 
При нас, като се каже „борса”, не се разбира инвестиции. Именно в такъв аспект трябва да се работи: че това е 
място за инвестиции. Хората са готови да си сложат средствата в депозити и пенсионни фондове, и не са готови да 
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Защитата на миноритарните акционери трябва да е мисията
на финансовия журналист

Във водовъртежа на капиталовия пазар 

През 2004 г. започнах да работя в един сайт за финансова информация – finance.news.bg, който сега е част от  
money.bg. Един мой колега от университета, който напускаше, ме покани тогава да заема неговото място.  И той 
беше финансов журналист дълги години – Христо Шемтов. Отиваше в Капитал и ме покани да го заместя.  Това 
беше първата ми сериозна работа, като изключим летни work&travel неща. Впоследствие Христо отново си сменяше 
работата. Беше решил да се заеме с по-административни функции в компанията. И отново ми предложи да го наследя 
– този път като борсов репортер в Капитал. Отново отидох на интервю и продължих там. Всъщност докато учех 
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Равносметката от борсовия опит 

Управлението на риска, методика и психология – това може да се приложи и в бизнеса, и в личния живот. Трябва да 
разбираш себе си, да поемаш съзнателно риска си и да си наясно с подхода си. Аз видях, че тези принципи действат. 
На човек трябва да му стиска да поеме рисковете. В бизнеса по време на кризата не съм уволнявал човек и не 
съм намалявал заплати. Поех този риск за своя сметка. И успяхме да се развием добре. Невероятни резултати са 
възможни, ако си готов на риска да поставиш цели на хората и да ги оставиш да се развиват. Планирам да прехвърля 
собствеността на половината фирма на екипа и сега се обучаваме, за да са наясно какво означава да си собственик. 
Всички работят с огромен ентусиазъм.  
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Реалният анализ трябваше да покаже едни исторически съпоставки.  Всеки път, когато пазарите достигнат до такива 
съотношения на P/E1 и други показатели, това е много силен сигнал, че може да последва спад и той може да е сериозен. 
Събитията в България бяха повлияни от случващото се в света. Може би това ускори спукването на балона. Така или 
иначе този балон си го имаше и дори да не беше американската ипотечна криза, пак щеше да се спука. Очевидно беше, 
че тези цени на акциите бяха нереалистични за голяма част от тях, да не кажа за всички. 

Съзнавам, че беше и трудно, защото не може да намериш коментатор, който да каже: „Да, всичко е балон.“  Намираха 
се, но откъслечни случаи. А за един журналист, особено млад и неопитен, да излезе и да каже „Всички си мислите, че 
всичко е цветя и рози, но то не е“, е малко трудно. Все пак със сигурност имаше начин колегите, и аз включително, да 
бъдем доста по-критични към събитията. 

Реалната публичност на публичните дружества 

Определено има развитие в сферата на корпоративното управление. През 2004-2005 г. се появиха първите компании, 
които сами дадоха заявка, че искат да са публични. В опита си да набират средства на пазара, те действаха малко 
по-открито, предоставяха повече информация. Преди това по-голяма част от дружествата бяха затворени в себе си. 
Малко компании се финансираха през борсата и успяваха да го правят без прекалена публичност. Извън официалната 
информация, която се изисква от тях като отчети и прочие, дружествата не даваха повече сигнали, че искат да си 
комуникират с инвеститорите на борсата. През 2005-2006 г. имаше по-голям тласък към публичност, но това беше 
нож с две остриета. Точно в този период имаше бум на първични публични предлагания (IPO – от англ. initial public offering).  
Голямата част от компаниите излизаха на борсата, защото цените бяха високи и смятаха момента за добър. Беше 
очевидно тяхното желание да се „напудрят“ пред инвеститорите и да се продадат на възможно най-високата цена. За 
съжаление, за част от тях този порив към публичност беше еднократен - докато излязат на борсата и си пласират 
емисиите. След това предпочитаха да разкриват информацията по-селективно, да показват само добрите неща, които 
се случват.  Трудно е да се сложи всичко под един знаменател. Все пак в онзи период се зародиха добри практики в 
това отношение. Докато през последните години има доста връщане назад - имаше случаи и на компании, които не  
разкриваха финансовите си затруднения в отчетите за дълги периоди от време. После изненадваха инвеститорите, 
като изведнъж обявяваха несъстоятелност. Процесът е малко двустранен – от една страна, има компании, които 
показват добро корпоративно управление, а от друга – има примери за груби погазвания на всякакви норми: източване 

1 P/E – от англ. price-to-earnings ratio -  съотношението между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция.
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в университета, въобще не си представях, че ще се занимавам толкова с финанси. Тогава записвах модули с повече 
маркетинг, интересите ми бяха други. Но постепенно работата ме въвлече в това и ми стана интересно.  

Това бяха доста интересни години, защото точно се зараждаше еуфорията на борсата, която достигна своя връх 
през 2007 г. Голяма част от компаниите, които после се превърнаха в своеобразните ракети, все още тънеха в 
относителна неизвестност. Просто няколко компании сред 400-те, които бяха на борсата. Бяха все още диви години 
на пазара. Имаше доста по-малко публичност. Компаниите бяха листвани насила. Нямаше такива, които сами да са 
потърсили публичност и финансиране. Борсата беше административно създадена и не беше реален инструмент за 
финансиране. Тогава всички бяха доста по-наивни и ентусиазирани. Все още не бяхме видели някакъв истински спад. Така 
че всички може би не си даваха сметка, но спомогнаха за създаването на един балон. 

Спомням си, че във finance.news.bg пускахме всички борсови новини Тогава успявахме да пуснем и информация за дяловете 
на взаимните фондове и цените за обратно изкупуване - всеки ден се пускаха цените на всички фондове. Постепенно те 
станаха толкова много, че трябваше да има човек, който да се занимава само с това. Решихме, че това е безсмислена 
операция. Определено появата на взаимните фондове много раздвижи пазара в началото.  Направи го някак по-достъпен 
за много повече хора.  

Журналистите като коректив 

Не искам да съм прекалено критичен към колегите и към себе си, включително. Определено в България има един голям 
проблем с журналистическата професия. Тя не е много добре платена и затова обикновено се върши от млади хора, 
които нямат опит. Сравнително малко бяха хората, особено във финансовата сфера, които имаха повече опит. 
Обикновено след няколко години репортерстване, те се пренасяха на реалния пазар. Затова може би журналистите 
в тези години не бяха толкова критични, колкото трябваше да бъдат. Те трябваше още тогава да действат като 
някакъв коректив и да предупреждават, че този невероятен ръст на борсата може и да е балон, и не е задължително 
да продължава безпрепятствено. Такава нагласа в един момент имаше у почти всички. 

Спомням си, че през 2007 г., когато правех една класация за 10-те най-перспективни акции (тя още се прави във в. Капитал), 
попитах участниците на пазара каква според тях ще бъде следващата година. Всички, с изключение на двама, предвиждаха 
основният индекс SOFIX, който тогава беше достигнал 1800 пункта, да достигне още по-високи нива. Най-високите прогнози 
тогава бяха за 2400-2500 пункта. В този момент медиите трябваше да кажат: „Чакайте сега, това не може да продължи 
до безкрайност. Ще има и периоди на спад.“ Сигурно е имало и такива статии, но по-голямата част от журналистическите 
материали по това време бяха: „Отново рекорди“; „Достигнахме нов връх“. А не реален анализ на това, което се случва.
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Обикновено действаше постфактум, след като се е разбрало, например, че Мостстрой е в несъстоятелност. Започва 
проверка, след като нещо се е случило, но не успява да действа преди това.  Според мен нейната роля като защитник 
на инвеститорите в последните години е доста компрометирана.  За да възвърне доверието в пазара, КФН трябва да 
действа доста по-навременно и категорично. Може би има доста виновници за балонизирането и измамите на пазара, 
но основният виновник е КФН с бездействието си.

На база на разговори с експерти в КФН, мога да цитирам, без да споменавам имена: „Аз за да се развивам тук, няма да 
тръгна да си троша главата с нещо, за което дори да направя най-перфектната проверка, най-вероятно то ще бъде 
спряно на някакво ниво по-нагоре, защото КФН не иска да влезе в остра война с някой по-голям.“ 

Санкционирането на манипулации от типа на пусната информация във форум, че еди-коя си компания раздава еди-какъв-си 
дивидент  (дали е искал да се пошегува или не, това е друг въпрос), е до голяма степен симулация на активност. Колкото 
да покажем, че все пак вършим нещо. Реално за истински големите манипулации, КФН не събира политическата воля да се 
захване с тях. Най-вероятно има на някакво ниво лобистки или корупционен момент, което е много трудно да се докаже, 
разбира се. Според мен голям проблем за дейността на комисията през всичките тези години е, че тя беше политизиран 
орган. Обикновено в последния момент се решава, кои да бъдат нейни членове и често изборът е на партиен принцип, 
не на експертен.  Според мен държавата не трябва да има водеща роля в развитието на пазара. Тя може да се ограничи 
единствено до законодател, който се грижи за добрата нормативна среда. Не би трябвало да се меси в работата на КФН.

Така или иначе министерството на финансите не е гледало на развитието на капиталовия пазар като приоритет 
през годините, въпреки че е основен акционер в БФБ-София и в Централен депозитар.  Като вносител и двигател на 
голяма част от законовите промени, които се инициират от КФН, можеше да прояви повече активност. Обикновено 
министерството е спирачка на някои промени, особено в областта на пенсионното осигуряване. Дори промени, по 
които има консенсус между КФН и целия бранш, се отлагат доста дълго. 

Най-големият играч на пазара

Пенсионните фондове акумулират големи ресурси за мащабите на нашата икономика и на нашия капиталов пазар. Те 
бяха и един от основните двигатели на надуването на цените на борсата в периода 2004-2006 г. Впоследствие, след 
като бяха либерализирани изискванията към фондовете, част от тях се насочиха към други пазари. Въпреки това 
продължават да са основен играч на българската борса. Имат свободен ресурс, който биха заделили за българския пазар, 
но не намират в какво да го вложат.  Пенсионните фондове могат да станат по-мощен двигател за борсата, ако 
намерят качествени компании, в които да инвестират. За съжаление, така се оформи пенсионният пазар в България, 
че собствениците на пенсионни дружества получават вноски, но все още не изплащат пенсии, тъй като се намират в 

Николай Стоянов

на дружества и дори умишлени фалити. Процесът е доста трънлив. Всяка компания, която сега излиза на борсата, е 
леко натоварена с недоверието на инвеститорите. Това е доста тъжно, всъщност. Би трябвало капиталовият пазар 
да привлича млади и начинаещи компании, които търсят по-рисково финансиране. На всяка компания, която се появи, се 
гледа по-скоро скептично заради опита до този момент. 

Нашествието на гръцките компании

Гръцките компании на БФБ-София са доста интересно явление. То започна още през 2005 г., когато се листваха гръцки 
компании, сред които сдобилата се с печална слава Интерлоджик.  През последните години тази тенденция отново 
се появи. Всъщност не знам какъв е смисълът от тяхното появяване. Тези компании реално нямат никаква дейност. 
Дори една от тях, Енергони, успя да се превърне в най-голямото дружество на борсата, без реално да развива никаква 
дейност. Останалите са кухи дружества, които са просто за фон. Има сериозна опасност някои от тях да се окажат 
голяма заплаха за имиджа на българския капиталов пазар. Все пак не е нормално най-голямата компания на борсата в 
страната да е без дейност и никой в борсовите среди да не е чувал за нея.

Не знам защо хората са толкова склонни да се захващат сами да управляват парите си. Ако им се развали колата, те не 
тръгват да я разглобяват. Ако се разболеят, не тръгват да се диагностицират – камо ли да се оперират. Когато обаче 
трябва да решат в какво да си вложат парите, те решават, че могат да се справят сами. Ако човек няма представа 
от фондови пазари, може би е по-добре да се довери на професионалисти – под формата на доверително управление или 
взаимен фонд. А ако се чувства достатъчно уверен да инвестира сам, добре е да го прави с известна информация и 
знания зад себе си. Инвестициите на капиталовите пазари носят голям риск. Колкото и да бях критичен към медиите, 
за голяма част от кухите компании се изписа доста по различни медии. 

Пукнатини в надзора 

Комисията за финансов надзор (КФН) по различни причини проспа доста от тези случаи, в които можеше да се намеси 
много по-адекватно. Какви са причините да не се задейства е малко сложно да се каже. Тяхното вечно оправдание 
е, че са недостатъчен брой хора. Буквално десет човека трябва да прегледат отчетите на 400 компании, които 
излизат на всяко тримесечие. Нямат друг избор освен да го правят проформа и просто да проверят дали всички 
надлежни документи присъстват. Просто е трудно да се направи някаква реална проверка. Все пак дори в случаи, за 
които медиите сигнализираха и публикуваха доста тревожни материали, КФН отново не успяваше да се задейства по 
адекватен начин. 
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щеше да е по-добре да продаде БФБ през 2007 г., защото тогава щеше да вземе по-добра цена. Ако купувачът беше голям 
борсов оператор, може би щеше да се прелее някаква ликвидност, но и това нямаше да има кой знае какъв ефект. Може би 
борсата щеше да има по-добър мениджмънт, отколкото имаше тогава, но и това нямаше да е основополагащо за пазара.  

Незасъхналото мастило за интересите на малките инвеститори

За мен са важни темите, които засягат защитата на миноритарните инвеститори. Ако има обща нишка във всичките 
ми материали, то е защитата на миноритарния инвеститор. Според мен това е темата, която е недоразвита на този 
пазар. Има поле, не само за журналисти, но и за всякакви други професионалисти да я следят. В почти всяка компания 
има какво да се иска като отношение към дребния инвеститор. Доста открити и заявили публичност компании също 
допускат пренебрежително отношение към миноритарните си акционери. Това тяхно поведение разваля имиджа на 
самия пазар. Освен това разкрива една недалновидна политика от тези компании, тъй като някой ден те отново ще се 
нуждаят от финансиране и ще трябва отново да убеждават инвеститорите си, че са открити и коректни. Вторият 
път обаче доверието се печели много трудно. 

Недоверието като зараза 

Една от основните грешки на инвеститорите на този пазар е, че когато някой ги измами, неизвестно защо 
продължават да инвестират в негова компания. Това, според мен, започва да се изчиства. И някои мажоритарни 
собственици на български компании започват да го усещат. Като цяло, обаче, има къса памет.  Все пак участниците на 
пазара са си извадили поука и знаят, че ако един път дадено дружество или икономическа група са демонстрирали лошо 
отношение към инвеститорите, ако втори път са го направили, то те ще продължат да го правят, докато могат. 
Една от най-важните грешки, от която все още няма поука е, че когато регулаторът не действа, не си изпълнява 
основните функции, недоверието на пазара се разпространява и към добрите компании. Когато има недобросъвестни 
практики, инвеститорите започват да се чудят коя ще е следващата публична компания, която ще ги подхлъзне. 
Когато регулаторът допуска такива неща, просто убива доверието в целия пазар. 

Равносметката на един борсов репортер

Професията ми и ресорът, който отразявам, ми дадоха възможност да придобия един добър поглед върху процесите 
в страната. Българската борса не дава пълна представа за икономиката ни и големите компании липсват от нея, но 
е показателна за практики, които целият бизнес в страната упражнява. За да отразява такава тема, човек трябва 
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много млада фаза от своето развитие. И за тях изкушението да влагат средства в дружества от своята икономическа 
група е голямо, което поражда доста проблеми. Ако трябваше да плащат пенсии още сега, щяха да гледат да имат 
текуща ликвидност. В момента част от пенсионните дружества са вложили пари в такива акции, които едва ли някой 
извън тяхната икономическа група би искал да купи. Това е сериозен проблем и ще изкристализира, когато се стигне 
до изплащане на първите пенсии през 2019 г. Може да се окаже, че голяма част от тези инвестиции са кухи. В тази 
ситуация голяма роля би трябвало да играе регулаторът в лицето на КФН, който си затваря очите за тези неща. Това 
по принцип е забранено от закона, но има достатъчно вратички, за да се заобиколи. 

Ефектите и дефектите на АДСИЦ

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел бяха създадени като схема за колективно инвестиране 
с редица особености. Една от тях е, че са освободени от корпоративен данък. Това превърна голяма част от тях в 
затворени схеми за законно намаляване на данъците при строителна дейност. След като го позволява закона, само 
по себе си не е лошо, но в никакъв случай не помага за развитието на пазара. Може би 10-15 от тези дружества 
(бел.ред. Съществуват общо 68 АДСИЦ по последна статистика на КФН от 2009 г.) реално са форма на колективна 
инвестиция, реално се опитват да привличат инвеститори и да се финансират от пазара. Според мен щеше да е 
много по-адекватно, ако ползването на данъчната привилегия беше обвързано с минимална ликвидност на акциите на 
дружеството. Една голяма част от АДСИЦ имат по една, а някои дори по нито една сделка с техните акции, откакто 
съществуват. Друг техен проблем, който беше заложен при създаването им, е задължението им да изплащат 90% от 
печалбата от реалната си дейност без преоценка като дивидент. Това изискване им изигра доста лоша шега по време 
на имотния спад, тъй като те работят в този сектор. Много от тях рискуваха да фалират, заради задължението 
да изплащат дивидент. В този момент те се нуждаеха от свободни средства, които нито можеха да наберат от 
капиталовия пазар, който беше замръзнал, нито можеха да привлекат като банкови кредити. Оказваше се, че трябва 
да изплатят дивидента и на следващия ден да търсят пари, за да продължат някой свой проект, което беше леко 
абсурдно. Имаше намерения за промени в закона, които така и не се осъществиха. Като цяло обаче оценката ми за тях 
е по-скоро положителна. Дадоха тласък на пазара и изкараха една част от имотния и строителния сектор на светло. 
Но определено можеха да бъдат регулирани по-добре.  

БФБ-София – оператор, не магьосник 

Борсата като дружество е оператор на търговска платформа, което няма големи правомощия. Може да е по-активна в 
привличането на емитенти, но не и да е водеща в това начинание. Борсата предоставя платформата и се опитва да създаде 
добра среда за развитието на самия пазар. Кой е собственик на БФБ-София, няма чак такова огромно значение. За държавата 
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Компаниите трябва да дават дивиденти

Пътят към борсата минава …през боновите книжки

Започнах да се интересувам от капиталовия пазар у нас още в средата на 90-те години по време на масовата приватизация. 
Тогава  бях още студент. Имах приятели, с които инвестирахме заедно боновите си книжки. През 1997-1998 г. започнах да 
купувам бонови книжки в провинцията и след това ги продавах на инвестиционните посредници в София. Тогава още нямаше 
организиран пазар. Нямаше фондова борса и нещата се вършеха с обяви по вестниците и по телефоните. Инвестиционните 
посредници нямаха опит в провинцията и това даваше възможност за арбитраж. Така понатрупах контакти с брокери. 
През 1999 г. станах стажант репортер във в. Банкеръ и започнах да пиша за капиталовия пазар. 

Владислав Панев е роден 
през 1976 г. Свидетел е на 
развитието на капиталовия 
пазар  от 1999 г. насам. 
Завършил е  магистратура 
по „Икономика и управление 
на транспорта“ в УНСС.  Има 
сертификат от Комисия-
та за финансов надзор за 
лицензиран инвестиционен 
консултант. Работил е като 
финансов репортер във в. 
Банкеръ и в. Дневник от 
1999 г. до 2004 г. От 1999 
до юни 2004 г. е финансов 
репортер на вестниците 
Банкеръ и Дневник. През 
2003-2004 г. е инвести-
ционен консултант на ИП 
„Статус инвест” и ИП „Бора 
инвест”, както и на ИД 
„Индустриален фонд”. От юни 
2004 г. до декември 2005 г. е 

инвестиционен консултант 
на управляващо дружество 
„КД Инвестмънтс“, а през 
2006 г. е изпълнителен 
директор на ИП „КД Секю-
ритис“. От 2006 г. досега 
е Председател на Съвета 
на директорите на управля-
ващо дружество „Статус 
капитал”. Извън Статус 
Капитал, Владислав Панчев 
Панев е Председател на 
съвета на директорите на 
Сток Плюс и Председател на 
съвета на директорите на 
Иново Статус– Скопие.
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постоянно да се рови и да чете. Това, което се появява на хартия впоследствие е 1% от онова, което си прочел и на 
което си попаднал. И е някакъв синтез – трябва да четеш теория, за да си в крак и да можеш да следиш процесите, да 
четеш повече сурови данни и отчети, а не просто да чакаш отнякъде да се появи новина. Борсовият репортер трябва 
да жертва много и от свободното си време, за да бъде добър.
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Когато отидох да работя в КД Инвестмънтс вече се бяха случили основните законодателни промени. Беше възможно 
регистрирането и съществуването на инвестиционни дружества и договорни фондове. Настроението беше за 
увеличение на оборотите на фондовата борсата. Държавата вече беше продала миноритарни държавни пакети на 
борсата на дружества като ДЗИ и Булгартабак Холдинг. Пазарът беше в очакване на приватизацията на 35% от 
капитала на БТК срещу компенсаторни инструменти, което беше ключово събитие. Настроенията бяха за продължаване 
на положителната инерция, която започна някъде през 2001 г. 

Словенският опит 

Положителното за мен е, че започнах в словенска компания, която вече имаше ноу-хау. Тя беше най-голямото управляващо 
дружество в Словения с активи от 1 млрд. евро. Словенският пазар беше няколко години преди нас в развитието си 
и можех да черпя ноу-хау от тях. Често ходех командировки в Любляна и се стремяхме да прилагаме практиките от 
Словения в България. Тогава българският пазар още не беше популярен, но ние имахме доста клиенти от Словения. Те 
считаха, че българската борса ще извърви пътя, който вече словенската е извървяла. Българските инвеститори също 
оценяваха потенциала на борсата, но тогава спестяванията у нас бяха доста по-малко. В Словения имаше хора, които 
бяха спечелили от движенията там и може би затова са вярвали повече на пазара. 

„Което е растяло, пак ще расте“ 
 
Както се случва при ранните етапи на всеки бум, взаимните фондове станаха наистина масови, активите им достигнаха 
близо 1 млрд. лв., инвеститорите бяха всякакви – като започнем от физически лица, преминем през пенсионните фондове 
и стигнем дори до манастири. Редица компании тогава се листваха на борсата. Това беше напълно логично да се случи, 
защото тогава акциите се търгуваха на нива 4-5 пъти от нетната им стойност. Това означава, че можеш да купиш 
20% от компанията на цената, която тя реално струва цялата. Напълно логично, дружествата започнаха да искат да се 
листват на борсата. Годината на рекордния брой първични публични предлагания (IPO –от англ.  initial public offering) беше 
2007 г. През 2008 г. се подготвяха още повече, но не успяха да се случат, защото започна световната криза. 

Реалната причина за рекордния брой IPO беше, че всъщност пазарът вече оценяваше компаниите на значително 
по-високи нива. Това от своя страна се дължеше на ръста на икономиката, както и на парите, които идваха към 
договорните фондове. Те бяха много повече от  акциите, които се предлагаха. Основните компании бяха с фрий флоут 
от 10-20%, книжата вече бяха закупени и никой не искаше да продава, заради възходящото движение. Може би затова 
станахме свидетели на ръст на цените от 10-20% на ден. 
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Борсата имаше възможност да тръгне с летящ старт през 1997 г. Спомням си, че цените на акциите на бившите 
приватизационни фондове бяха сравнително високи –по 3-4-5 хиляди тогавашни лева на акция. Може би заради 
последващата концентрация на собствеността чрез увеличение на капитала под условие, което беше позволено от 
закона, интересът се загуби. Освен това започна и руската криза от 1998 – 1999 г. и нещата се върнаха доста назад. 

Компенсаторните инструменти – стимул за развитие 

Качването на компенсаторните инструменти на борсата успя да привлече вниманието на доста хора към фондовия 
пазар. Някои от тях дори успяха да участват в продажбата на 35% от капитала на БТК срещу компенсаторки. След 
това си продадоха акциите, включително на цена, надвишаваща техния номинал. Много от участниците на пазара 
спечелиха от компенсаторните инструменти на борсата. Това обаче имаше и немалък образователен смисъл. Хората, 
които притежаваха компенсаторки, научиха какво е борса, как може да се спечели от нея и как може да се загуби. 

Ролята на „четвъртата власт“ 

Ролята на журналистите би могла да бъде по-добра, но според мен гилдията успя да спомогне за осъществяването 
на доста законови промени. Тогава имаше само вестници, които пишеха за капиталовия пазар, онлайн медиите не 
съществуваха. Все пак успяхме да окажем някакъв натиск върху властимащите да спрат порочните практики, 
разпространени тогава, чрез поредица от законови промени. Порочните практики бяха свързани с увеличението на 
капитала под условие, което подбиваше търговията с доста акции. Източваха се дружества съвсем легално, имаше 
възможност за концентрация на капитала. Нямаше търгуеми права. При увеличение на капитала, мажоритарният 
собственик можеше да закупи всички неизползвани акции, които не са били записани от техните собственици. Когато 
НДСВ дойде на власт, законовата база се подобри значително, което беше и предпоставка за последващия бум. 

От медиите към пазара 

Минах от другата страна, образно казано, през лятото на 2004 г. Тогава напуснах журналистиката и станах портфолио 
мениджър в словенското управляващо дружество КД Инвестмънтс. По това време малко хора разбираха от капиталов 
пазар. Работата на специализираните журналисти пък беше да се ровят в законите, в дружествата на пазара, да следят 
лошите практики, добрите практики. Много от журналистите имаха значителни познания за пазара, голяма част бяхме 
завършили икономика и имахме опит с търговията на фондовата борса. Преминаването от журналистиката към 
борсата беше нещо напълно естествено. Доколкото съм проучвал, това се е случвало във всички държави в Източна 
Европа. Така че по този показател не се различаваме много от останалите.
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Поглед навън 

В момента има много по-малко хора, които търгуват на фондовата борса (бел.ред.: разговорът се води през 2011 г.). 
Това се вижда и от оборотите и от активите на фондовете. По-голяма част от хората се насочиха към търговия 
на международните пазари, към Forex (бел.ред.: валутните пазари). Всеки си преценява къде има по-голяма ликвидност. 
В момента, ако човек реши да инвестира 100 или 200 хил. лв., много трудно може да ги вложи на БФБ, тъй като 
има опасност, когато поиска да излезе от пазара да не може да продаде акциите си. С влизането ни в ЕС достъпът 
до международните пазари стана по-лесен, конкуренцията между компаниите вече не е само на национално ниво. 
Инвеститорът може да избере дали да купи акции от българска компания или от Майкрософт.

Много инвеститори няма да вложат средствата си на БФБ поради няколко съображения.  Във всички публични компании 
има големи мажоритарни акционери, които могат да те изиграят във всеки един момент. Тези неща се случват. Има 
много малки компании, холдингови структури с неясни активи, неясни баланси, има липса на прозрачност като цяло. 

Институциите трябва да се стараят да минимизират тези лоши практики. Далеч съм от мисълта, че те могат да 
бъдат тотално преодолени и ликвидирани. Но за мен има проблем в институциите, тъй като за голяма част от тези 
лоши практики знае целия пазар, но не се вземат мерки. Обяснението, че никой не е сигнализирал институциите за една 
или друга лоша практика за мен не е сериозно. Тези лоши практики в определени случаи са прекалено явни, за да бъдат 
подминавани. 

Големите компании не са на борсата 

В страните от бившия социалистически блок големи индустриални и финансови държавни предприятия са публични. 
Очевидно, държавата е изиграла водеща роля при изграждането на капиталовия пазар. 

Разликата между нас и останалите е, че в България основните компании, които са гръбнакът на икономиката, не 
са представени на борсата. Ако направим сравнение със съседна Румъния, която е на същия етап на икономическо 
развитие – там водещите компании на борсата са техният аналог на НЕК, на Булгаргаз, техните големи банки и 
бивши приватизационни фондове, където няма акционер с над 1% от капитала. Освен това оборотите в Румъния са 
много по-големи от тези в България. Можем да отдадем това на факта, че у нас компаниите са средно с фрий флоут 
(свободно търгуеми акции) от 10-20% и това далеч не са най-важните за икономиката предприятия. Банките, които се 
търгуват, далеч не са най-големите банки в България, индустриалните компании също. Липсват енергийни компании, 
липсва „Лукойл Нефтохим”.

Владислав Панев

По време на бума на борсата по медиите течаха реклами за 100% доходност, „парите при нас се множат като зайци” и 
т. н. По-голяма част от участниците на пазара се поддаваха на тези настроения. Малко бяха хората, които виждаха, 
че това няма да свърши добре. Мога да кажа, че и аз съм бил от тях. Пазарът обаче не вярваше на песимисти, пазарът 
знаеше, че което е растяло - пак ще расте и акциите ще продължават да удвояват и утрояват стойността си всяка 
година. Доводите бяха, че след влизането ни в ЕС, оттам ще се излеят много пари, а компаниите ще гонят западните 
си аналози. Видяхме, че това не стана точно така, както я мислехме. Балон имаше. 

Историята говори, че когато си в един икономически цикъл, никой не вижда кога идва неговият край. Става ясно месец 
или година по-късно. Всеки очаква светлото бъдеще и така. До голяма степен бяха емоционални тези очаквания, но 
нямаше как да знаем, докога балонът ще продължи да се надува. 

Твърдото приземяване 

Кризата малко или много беше очаквана. Всеки искаше да спечели още 10%, още 20% от пазара, преди тя да се случи. 
Така че и всеки беше подготвен за нея, и никой не беше подготвен. Наистина може да се каже, че сривът беше доста 
по-рязък и по-дълбок, отколкото сме очаквали. Например, западните пазари загубиха по време на кризата 40% от 
стойността си, при нас загубите бяха 80% - дали това е било нормално? Може би беше нормално, защото този, 
който е растял преди това много бързо и пада бързо. Неслучайно американските индекси са на нивата си от преди 10 
години, докато нашият е 3-4 пъти по-скъп от това, което е бил преди 10 години. В този смисъл може да кажем, че за 
последните 10 години SOFIX се справя доста по-добре от западните индекси. Това отразява и по-добрият растеж на 
българската икономика през целия този период. 

Когато кризата започна, инвеститорите изтеглиха активи от взаимните фондове. Този процес беше много болезнен. 
Започнахме да пласираме доколкото имахме неликвидни книжа на каквато и да е цена, за да може да посрещаме успешно 
обратните изкупувания. Събитие е, че нито един фонд не спря обратните си изкупувания при масовите тегления. Да, 
може би ние донякъде нарочно натиснахме цените на някои от неликвидните си активи, за да увеличим процента на 
ликвидните си акции и на кеша. 

Според мен тези, които го направиха, имат по-стабилна база за последващ растеж. Тези, които не са го направили, 
имат да изконсумират още спадове. Причината е, че най-вероятно има още фондове, които водят част от активите 
си на нереално високи цени. Това би било проблем при възстановяването. Но мисля, че голяма част от фондовете са си 
направили добре сметката. По време на кризата номерът беше да инвестираш на по-високоликвидни пазари. Това ти 
дава възможността, ако имаш масово оттегляне на инвеститорите да ги посрещнеш без проблеми.
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Освен това българските публични компании нямат практика да раздават дивиденти. На пръсти се броят големите 
дружества, които го правят. Това също отблъсква инвеститорите. Компаниите реализират печалби, които са на книга 
и след това не биват разпределяни. Обяснението, че печалбите се реинвестират, тъй като бизнесът печели все повече 
и повече. След това обяснението беше, че печалбите се задържат, за да се предотврати по-силно влияние на кризата 
върху дружеството. Така във всеки един момент всяка една компания може да даде коренно различно обяснение защо не 
разпределя дивидент. А истината е, че голяма част от мажоритарните собственици третират компаниите си като 
свои на 100% и не искат да поделят печалбата с други. 

Емоции и илюзии 

Пазарът ми даде възможност да изпитам емоции и в двете крайности – когато се печели и когато се губи, приятелска 
среда, добри приятели. Какво ми взе? Не знам. Човек колкото повече се развива, толкова повече вижда как работят 
институциите. Може би ми е взел илюзиите за това, че администрацията може да работи перфектно. Но това може 
би го е разбрал почти всеки човек на моята възраст – на 35 години.

Владислав Панев

Да се поучим от грешките 

Може би хората трябва да обърнат внимание, че по време на кризата цената на акциите на една компания се е понижила 
с 90%, а друга с 20-30% и да си зададат въпроса защо е така. В момента не го правят. И все още предпочитат да 
купуват от тези компании, които са паднали повече, отколкото от тези, които са поевтинели по-малко. Това е една 
от грешките, разбира се. Всеки допуска такива. 

Противоречивата роля на пенсионните фондове 

Преди 10 г. бяха поставени основите на частните пенсионни фондове, които изиграха положителна, макар и на моменти 
противоречива роля. Идеята беше няколко големи чуждестранни компании да управляват тези частни пенсионни 
фондове. Така хем сегашните работници да могат да разчитат на допълнителна пенсия, хем пенсионните фондове 
да могат да помогнат за развитието и на капиталовия пазар. По онова време те можеха да инвестират предимно 
в български акции. В момента също го правят. Но защо казвам, че ролята им е противоречива? Всъщност слабият 
надзор позволи на пенсионните фондове да развият някои порочни практики.  Пример за това са инвестициите в 
свързани лица, което съдейства за източването на самите пенсионни фондове. За мен това е практика, която трябва 
да бъде прекратена по един или друг начин. Това би трябвало да е работата на Комисията за финансов надзор - да 
прекрати лошите практики в пенсионните фондове, които са ясни на всички и не са никакви тайна. Мисля, че при 
наличие на такава воля те могат да бъдат спрени. Ако това не се случи, след 10 години този проблем ще бъде 10 пъти 
по-голям и ще засегне стотици хиляди хора, които няма да могат да получат адекватно пенсията си. 

Пожелание или реален инструмент за финансиране 

Ролята на БФБ-София е като на всеки пазар – да осигурява достъп на компаниите до финансиране и възможности 
за индивидуални и институционални инвеститори. Голяма част от големите технологични и иновативни компании 
се развиват, защото са намерили финансиране от фондовия пазар. Те реално не могат да разчитат на голям банков 
заем, защото са начинаещи. Както знаем, създателят на Apple Стив Джобс е започнал от гаража. Няма кой да даде 
на такива хора милиони долари кредит срещу обещания за нови продукти. Това е ролята на пазара.  Сега борсата е по-
скоро пожелание, заради липсата на доверие от страна на инвеститорите.  Пенсионните фондове, които управляват 
вече 3-4 млрд. лв., също не искат да инвестират в български акции. От една страна, заради лошите практики и от 
друга - има опасност да не могат да осребрят участията си. Индивидуалните инвеститори също. Няма почти никакви 
първични публични предлагания, тъй като е малко безсмислено. Такива ще има, когато пазарът се възстанови и започне 
да реализира положителни доходности. 
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