МЕМОРАНДУМ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ В
ОБЛАСТТА НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР
Днес, 10.10.2016 г., в гр. София
Асоциация на банките в България, (АББ), представлявана от Петър
Андронов – Председател;
Асоциация на българските застрахователите, (АБЗ), представлявана от
Светла Несторова – Председател;
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България,
(АДВИБ), представлявана от Даниела Пеева – Председател;
Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел, (АДСИЦ),
представлявана от Маню Моравенов – Председател;
Асоциация на индустриалния капитал в България, (АИКБ),
представлявана от Васил Велев – Председател
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване (БАДПО), представлявана от Никола Абаджиев – Председател,
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
(БАЛИП), представлявана от Любомир Бояджиев – Председател;
Българска асоциация на управляващите дружества
(БАУД),
представлявана от Петко Кръстев – Председател;
Българска стопанска камара (БСК), представлявана от Божидар Данев –
Изпълнителен председател,
„Българска фондова борса-София” АД (БФБ), представлявана от Иван
Такев – Изпълнителен директор,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, (КРИБ),
представлявана от Кирил Домусчиев – Председател;
Комисията за финансов надзор (КФН), представлявана от Карина
Караиванова - Ганозова – Председател;
Национална
комисия
за
корпоративно
управление,
(НККУ),
представлявана от Иван Такев – Председател;
„Централен депозитар” АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански –
Изпълнителен директор,
и асоциирани членове
American Chamber of Commerce in Bulgaria /Американска търговска
камара в България/, представлявана от д-р Красимира Чемишанска – Президент,

като оценяват принципната необходимост от подобряване на координацията и
поддържането на постоянен диалог между правителствените и неправителствените
организации в областта на небанковия финансов сектор, които имат отношение към
капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари в Република България,
като изхождат от необходимостта от създаване на единна основа за
съгласуване на позициите на установените в Република България бизнес
организации с цел осигуряване на ефективен механизъм за консултация с
държавните институции по теми, свързани с развието на капиталовия пазар,
като оценяват необходимостта от извършване на съвместни действия и обмяна
на информация с оглед повишаване качеството на предлаганите финансови
продукти, защита правата и интересите на инвеститорите, застрахованите и
осигурените лица и повишаване финансовата култура на населението,
като изхождат от необходимостта от разработване на дългосрочна стратегия и
политика за развитието на българския небанков финансов сектор и необходимостта
от своевременни превантивни действия за недопускане на евентуални
неблагоприятни последици върху небанковия финансов сектор и капиталовия пазар
в Република България,
като декларират ангажимент да обединят усилията си за осъществяване
сътрудничество в областта на пазарите на ценни книжа, чрез съвместна работа в
посока изграждане на ефективен и работещ капиталов пазар,
страните сключиха настоящия меморандум за сътрудничество и
взаимодействие.
Настоящият меморандум има за цел създаване на Съвет за развитие на
капиталовия пазар в България, наричан по-нататък „Съвета”.
Съветът се учредява като официална платформа за сътрудничество между
организациите в областта на капиталовия пазар.
Чл. 1. Приоритетите, които си поставят страните са:
1. Изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия
пазар в средносрочен и дългосрочен план и работа по нейното изпълнение.
Стратегията включва мерки и политики за постигане на най-малко следните цели:
1.1. Развитие на капиталовия пазар, повишаване пазарната капитализация и
обемите на търговия;
1.2. Усъвършенстване на нормативната уредба в капиталовия пазар;
1.3. Развитие на диалога между участниците на пазара и институциите чрез
утвърждаване на конкретни форми на комуникация;
1.4. Създаване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез
капиталовия пазар;
1.5. Въвеждане за търговия на регулиран пазар на нови финансови
инструменти;
1.6. Опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите при
извършване на административни действия във връзка с публично предлагане на
финансови инструменти и съответните съпътстващи процеси;
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1.7. Организация и провеждане на образователна кампания на различни нива с
цел разясняване на механизмите на действие на финансовия пазар;
2. Въвеждане на стимули за емитентите с цел увеличаване на свободно
търгуемия обем от акции (free float);
3. Предоставяне на възможност за търговия на финансови инструменти,
емитирани в други държави на капиталовия пазар в България, както и възможност за
двойно и крос листване на финансови инструменти, емитирани на българския пазар,
на външни пазари;
4. Създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на
финансови инструменти, чрез оперативни програми и европейско финансиране;
5. Създаване на стимули за финансиране на компаниите чрез капиталовия
пазар и разработване на процедури за отписване на дружества, които нямат интерес
от публичен статут или чието корпоративно управление не отговаря на възприетите
добри корпоративни практики за публичните компании;
6. Разработване на механизми и стимули за търговия на акциите , придобити в
резултат на масовата приватизация;
7. Оценка на потенциала и допускане до търговия на регулиран пазар на
миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за
реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар;
Чл. 2. Организацията и ръководството на дейността по сътрудничество и
взаимодействие се осъществява в съответствие с основните Правила за работа
(Ръководни принципи) на Съвета – неразделна част от този меморандум.
Чл. 3. За реализиране на обявените приоритети страните си взаимодействат,
като:
1.
Участват в изработването на дългосрочна стратегия за развитието на
капиталовия пазар в България и финансовия небанков сектор;
2.
Обменят мнения и становища по въпроси, свързани с капиталовия пазар;
3.
Изразяват мнения и дават предложения по конкретни проекти на
нормативни актове, както и относно бъдещи законодателни промени в областта на
небанковия финансов сектор.
Чл. 4. За изпълнение на целите и приоритетите, които си поставят подписалите
настоящия меморандум, се създава Координационна работна група с членове,
страните по споразумението, чрез техните представители, която осъществява
следните функции:
1. Извършване на анализ и оценка на актуалното състояние на сектора на
небанковите финансови услуги, както и изготвяне на прогнози за процесите в него;
2. Иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални
въпроси;
3. Разработване на национална програма за повишаване финансовата култура
на потенциалните клиенти на финансови услуги;
4. Изготвяне на предложения за разработване на законодателни промени в
небанковия финансов сектор.

3

Чл. 5. (1) Координационната работна група приема правила за провеждане на
системни консултации между неправителствени организации в областта на
капиталовия пазар и съответните държавни институции при спазване на следните
основни принципи:
1. Равнопоставеност на всички участници;
2. Приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия
пазар;
3. Провеждане на консултациите в дух на конструктивен диалог;
4. Забрана за преследване на секторни интереси и обсъждане на индивидуални
казуси на отделните членове.
Чл. 6. (1) Координационната работна група се състои от представители на
страните по споразумението, избрани съгласно Правилата за работа и ръководни
принципи на Съвета за развитие на капиталовия пазар (Правилата).
(2) Координационната работна група се състои от не повече от 8 / осем/
представители на страните, подписали меморандума. Представителите на
Координационната работна група се избират за срок от 1 / една/ година като се
осигурява механизъм за ротация на отделните организации. Механизмът за ротация
се определя на първото заседание на Съвета.
(3) Изборът на членове на Координационната работна група се извършва по
реда на Правилата;
(4) Координационната работна група избира председател и координатор,
съгласно Правилата;
(5) Координационната работна група разглежда и решава въпроси от своята
компетентност на заседания;
(6) Заседанията на Координационната работна група се свикват от
председателя, а в негово отсъствие от посочен от него заместник-координатор;
(7) Решенията на Координационната работна група се вземат с мнозинство от
присъстващите членове;
(8) За заседанията на Координационната работна група се водят протоколи.
Чл. 7. (1) Координационната работна група може да взаимодейства с държавни
органи и институции, както и с други неправителствени организации при обмен на
информация и други форми на сътрудничество.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат сключвани споразумения и други
съвместни актове, регламентиращи конкретните права и отговорности.
Чл. 8. (1) Настоящият меморандум е безсрочен и влиза в сила от датата на
подписването му.
(2) Всяка от страните може да преустанови участието си в меморандума с
изрично писмено изявление до останалите.
Чл. 9. Изменения в меморандума се правят по взаимно съгласие на страните,
изразено в писмена форма.
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Чл. 10. Към настоящия меморандум може да се присъедини и всяка друга
организация, имаща отношение към капиталовия пазар в Република България, която
споделя изложените в меморандума принципи, след одобрение с консенсус от
учредителите.
Настоящият меморандум е съставен и подписан в петнадесет екземпляра за
всяка от страните.

5

