
Основни насоки и програма 

за дейността на БАЛИП през 2017 г. 

 

1. Подкрепа при изпълнение на мерките, залегнали в Стратегията за развитие на 
българския капиталов пазар на Съвета за развитие на капиталовия пазар. 

2. Инициативи свързани с подкрепа на работата на ЦД: 

• Участие в работни групи към ЦД за намиране на решение за включване на 
акциите в Регистър „А“ в търговски оборот, с цел стимулиране на пазара. 

• Създаване на пул за посредничество при заемане на финансови инструменти. 
 

3. Инициативи свързани със БФБ 

• Съвместно с БФБ, участие в срещи с държавната администрация с цел 
предизвикване на приватизация на миноритарни дялове през БФБ на държавните 
енергийни компании. 

• Съвместна работа по реализация на проекта See-link. Участие и в регионални 
срещи за представяне на отделните пазари включени в проекта. 

4. Продължаване работата по изготвянето на нормативна уредба в сферата на 
капиталовите пазари. През следващия период предстои да се обсъждат: 

• Продължаване работата по изготвянето на допълнителна уредба относно 
нормативния режим на публичното предлагане и търговията с облигации чрез 
промени в ТЗ и ГПК. 

• Участие в изработката на проект на нов ЗМИП. 

• Участие в изработката на ЗПФИ за имплементиране на MiFID II. 

• Изготвяне на предложения за промени в Наредба № 16 за условията и реда за 
извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови 
инструменти.  

• Участие в изработката на проекти за изменение и допълнение на Наредба № 13 
за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции и Наредба № 41 за 
изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на 
публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в 
случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово 
предлагане. 

5. Създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на 
финансови инструменти, чрез оперативни програми и европейско финансиране 

6. Продължаване на работата по провеждане на курсовете за подготовка на 
кандидати за придобиване на правоспособност като инвестиционни консултанти и 
брокери. Успоредно с това участие в администриране на изпитите, както и участие на 
представители на БАЛИП в изпитните комисии и в оценяването на кандидатите. 

7. Организиране на семинари и кръгли маси по важни за общността въпроси. 
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