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Институционалната национална макрорамка относно стабилността 

на фондовия пазар включва регулации и релевантни институции. 

Неефективното прилагане на нормите или неприлагането им е 

институционален провал и влошава доверието, пазарния риск и 

сигурността на инвестиционната среда, съответно понижава 

ликвидността и ефективността на фондовия пазар. 

 

1. Доверието и несигурността като институционални фактори 

относно ликвидността и ефективността на фондовия пазар 

Съвременните фондови пазари се характеризират с висока степен 

на интеграция, хармонизация на регулациите и съответно 

институционализация (Langevoort, 2008). Те почиват върху институции, 

осигуряващи правата на собственост (Greif, 2005), поради което 

регулаторните институции, в чиито ресор е фондовият пазар определят 

важна част от доверието и нивото на несигурност у инвеститорите. Към 

широкия аспект “доверие” трябва да се прибави и нивото на несигурност 

и предвидимост и поемания пазарен риск, които са определящи за 

инвестиционното поведение и също зависят от ефективността на 

институциите. 

Доверието е широк фактор и се формира чрез институционално 

детерминираното ниво на прозрачност на ниво “компания” и на ниво 

“пазар”, определящо степента на информационна асиметрия и чрез 

осигурената от институциите защита на правата на собственост на 



акционерите. Поради тези причини доверието влияе на пазарната 

ликвидност и представлява връзката между нивото на инвестициите и 

институционалната ефективност.    

Друг съществен елемент от инвестиционната среда е нивото на 

несигурност, изследвано от O'Hara (2004) чрез парадигмата за 

несигурността (uncertainty paradigm). Според нея несигурносттта 

провокира инвеститорите да напуснат пазара и неликвидността и 

пазарната нестабилност са естествен резултат на несигурната 

инвестиционна среда. Последствие е сривът на инвестиционния процес, 

а той е важен фактор относно икономическия растеж. При несигурност и 

съответната пазарна неликвидност цените не са подходящи измерители 

за справедливата стойност на активите (Easley,  O’Hara, 2008), като 

възникващият спред е между песимистичните и оптимистичните оценки. 

Последствието е ниската пазарна ефективност. 

Ликвидността и ефективността на фондовия пазар са основни 

негови характеристики и задължителни условия за да бъде той полезен 

за националната икономика. Ликвидността привлича инвеститори чрез 

възможността за изход, а ефективността позволява цените да отразяват 

фундаменталната стойност на активите. Спадът на цените поради 

пазарна неликвидност или висок пазарен риск влошава ефективността и 

повишава цената на капитала за компаниите.  

 

2. Регулаторен и институционален провал 

Липсата на регулации на фондовия пазар се проявява като висок 

риск от опортюнизъм и изисква формирането на регулаторна структура, 

която да осигури доверие (Williamson, 1985), съответно защита на 

собствеността, а недостатъчният надзор се квалифицира като 

регулаторен провал. Съвременните фондови пазари разполагат с широка 

и хармонизирана нормативна база, но това подготвя условията за 



създаване на свръх надзор – друг вид регулаторен провал, при който 

твърде високите изисквания към сделките водят до неблагоприятно ниво 

на транзакционните разходи (Седларски, 2008) и предизвикват отлив на 

инвеститори и емитенти, особено на възникващи пазари.   

Алтернативният регулаторен провал е неприлагането на 

въведените регулации, неефективното им прилагане или неадекватното 

поведение на регулиращите институции, поради което ще бъде наречен 

„институционален”. Докато липсата на надзор поради отсъствието на 

релевантни норми и институции е известно на инвеститорите и те могат 

да реагират като вложат усилия и средства в частно събиране и 

обработка на информация, частни контракти и съдебно преследване, 

неприлагането на нормите е в резултат на корупционни практики, ниска 

компетентност или висока неефективност. Неприлагането на нормите и 

избирателното прилагане е институционален риск, който не може да се 

диверсифицира, поради което характеризира негативно съответния 

национален фондов пазар и инвестиционната среда с висока изискуема 

възвръщаемост, ниски текущи цени на активите, ниска ефективност и 

висока цена на капитала, ниска пазарна ликвидност. 

 

3. Ефекти на институционалния провал върху българския фондов 

пазар при събитията, предхождащи специалния надзор на КТБ 

АД и ликвидната подкрепа за ПИБ АД 

Съвременният регулаторен режим, отнасящ се до финансовия 

пазар предлага инструменти, които надзорните институции могат да 

прилагат при възникване на криза в доверието към банковите 

институции в частност и към финансовите институции общо. 

Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху 

дейността на банките в страната, изисква информация и определя 

условия за поддържане стабилността на кредитната система. БНБ 



разполага и с право да наказва всеки, който разпространява невярна 

информация за банка, уронваща доброто й име и доверието към нея.  От 

своя страна Комисията за финансов надзор упражнява мониторинг върху 

публичните компании и наказва пазарните манипулации и 

разпространяването на информация, създаваща невярна или подвеждаща 

представа относно дадена емисия.  Извън прилагането на нормативно 

определените възможности за надзор и санкции инвестиционната 

общност очаква от институциите навременна реакция на всяко събитие, 

което заплашва да влоши постигната степен на доверие и сигурност на 

финансовите пазари. Освен това действията и политиката на тези 

институции трябва да изпълняват и високите критерии за предвидимост 

- важен фактор за стабилността и доверието, особено на фондовия пазар. 

 

Хронология на събитията, предизвикали специалния надзор на КТБ АД и подкрепата 

за ПИБ АД                             Таблица 1 

2013 г. публикувана информация относно кредитните експозиции на КТБ АД; няма реакция от БНБ; 

7.5.2014 БНБ разрешава  придобиване на ТБ Креди Агригол България ЕАД; 

12.6.2014 КТБ АД придобива ТБ Креди Агригол България ЕАД; 

12.6.2014 разпити на членовете на НС и УС на КТБ АД; изявление на УС на банката относно медийни публикации; 

13.6.2014 статия относно поръчано убийството на голям клиент на банката, три лица са разследвани и арестувани за опит за убийство; 

13.6.2014 обиски; прокуратурата опровергава медийните информации часове по-късно; 

14.6.2014 арестуваните са освободени от съда без мярка за неотклонение поради липса на доказателства за подготвяно убийство;  

16.6.2014 наводнен офис на банката във Варна; снимки на опашки пред банката, без уточнение на причините; 

17.6.2014 БНБ уверява, че всички банки, включително КТБ АД са в добро състояние, ликвидни са и са високо капитализирани; 

18.6.2014 анонимна информация за водено досъдебно производство срещу ръководителя на “Банков надзор”;  

18.6.2014 изявление на КФН относно регистрирани манипулативни информации относно публични дружества; 

17-19 юни  опашки пред офисите на банката във Варна, напрежение в останалите клонове; 

19.6.2014 големи клиенти на банката - държавни дружества нареждат прехвърляне на средствата си към други банки. 

20.6.2014 поради изчерпване на ликвидността КТБ АД иска специален надзор; 

26.6.2014 опашки от вложители пред банковите офиси на ПИБ АД; 

27.6.2014 изявление на БНБ, че ПИБ АД е стабилна; ПИБ АД затваря по-рано поради изчерпване на ликвидността; 

29.6.2014 изявление на държавния глава, БНБ и основните политически сили, че банките са стабилни и всички клиенти ще бъдат обслужени;  

30.6.2014 одобрение от ЕК на държавна помощ за банковата система, успешна емисия ДЦК; 

1.7.2014 банковата паника изглежда овладяна. 

 

Прегледът на събитията (таблица 1) показва бездействие на 

институциите за дълъг период и различни техни действия при еднакъв 



проблем (ликвидна криза и криза в доверието) спрямо две различни 

банки. Реакциите на фондовия пазар доказват несигурност (срив на 

пазарната ликвидност) и висок пазарен риск (срив на цените). В този 

смисъл се установява провал в постигането на стабилност и доверие във 

финансовата система при налични достатъчно високи номинални 

регулации. Неефективното прилагане на регулациите е причина за 

влошаването на показателите и е институционален провал. 

Резултатите от събитията за периода 12 юни – 1 юли са две банки 

под специален надзор, в последствие банка с отнет лиценз и една банка, 

поставена в тежка ликвидна криза за няколко дни и потенциална 

опасност от разпростиране на кризата поради срива на общото доверие в 

системата, спад на борсовата капитализация с почти 12%. Всички 

посочени събития не се дължат на значещ форсмажор или пазарен или 

икономически срив, а на спад в доверието, пик на несигурността и на 

оценките на риска. 

Институционалният провал в случая води до повишение на 

несигурността и пазарния риск и до срив в доверието на фондовия пазар, 

което влошава пазарната ликвидност и ефективността му. Това се 

проявява като: 

- Минимална стойност на борсовата търговия в дните с най-висока 

несигурност и информационна асиметрия - 12 и 13 юни (таблица 

2);  

- Минимални стойности на борсовите индекси, максимални 

стойности на спреда между цената на затваряне и минималната 

стойност на активите и максимални стойности на борсовия оборот 

за периода поради високия пазарен риск на 20 и 27 юни – датите 

на поставяне на КТБ АД под специален надзор и на по-ранното 

затваряне на ПИБ АД поради изчерпване на ликвидността 

(таблица 2).   



   

Таблица 2 

Данни за дружествата, включени в Sofix 

дата ст-ст затв-не Sofix оборот Sofix капитализация БФБ 

9.6.2014 583,560    524 476,610    9 006 182 447,000    

10.6.2014 581,480    479 280,890    9 006 182 447,000    

11.6.2014 577,080    496 564,200    9 006 182 447,000    

12.6.2014 574,930    140 823,000    9 006 182 447,000    

13.6.2014 571,820    110 717,000    8 920 724 181,000    

16.6.2014 568,240    679 052,000    8 920 724 181,000    

17.6.2014 564,710    929 337,000    8 920 724 181,000    

19.6.2014 559,740    667 936,000    8 920 724 181,000    

20.6.2014 538,900    2 792 959,000    8 299 747 745,000    

23.6.2014 554,310    878 251,000    8 299 747 745,000    

24.6.2014 552,420    839 583,000    8 299 747 745,000    

25.6.2014 550,500    484 842,000    8 299 747 745,000    

26.6.2014 525,030    3 032 965,000    8 299 747 745,000    

27.6.2014 521,180    4 993 515,000    7 929 632 232,000    

30.6.2014 551,410    1 058 844,000    7 929 632 232,000    

1.7.2014 564,380    633 460,000    7 929 632 232,000    

Източник: БФБ София АД и www.investor.bg 

 

Тълкуването на резултатите на основа на представените 

теоретични определения  води до следните изводи: 

- Дните с най-нисък реализиран борсов оборот (съответно най-ниска 

пазарна ликвидност) са в началото на разглеждания период – при 

първите медийни публикации, отнасящи се до лица от КТБ АД. 

Според парадигмата на несигурността инвестиционният процес 

(откриването и закриването на инвестиционни позиции) се 

преустановява, когато инвеститорите са несигурни относно 

компаниите и бизнес средата, което е наблюдавано и се доказва от 

ниската пазарна ликвидност;  

- Дните с максимален борсов оборот са дните на двете най-важни 

събития – поставянето на КТБ АД под специален надзор и 

върховия натиск спрямо ПИБ АД. Високите стойности на сделките 

не отговарят на определението за несигурност, тъй като не се 

отчита „замръзване” на търговията. От друга страна се наблюдават 

високи маржове между цените на затваряне и минималните 

стойности на активите (таблица 3), което означава висок риск и 

http://www.investor.bg/


размяната му за възвръщаемост. Тези стойности свидетелстват и за 

разлика в оценките на информацията относно средата – в рамките 

на часове пазарната цена се променя с 10-15%, при ПИБ АД – с 

над 30%. Подобни стойности влошават изключително пазарната 

ефективност и могат да бъдат тълкувани и като признак за висока 

информационна асиметрия.  

Известно е, че на финансовите пазари се търгува доверие – 

банките работят на основата на доверието към тях, публичните 

дружества емитират книжа, които инвеститорите купуват поради 

доверието си в компаниите, инвестиционните посредници и 

колективните инвестиционни схеми привличат инвестиции поради 

доверието. Сривът на доверието води до срив на цените на активите и на 

инвестиционните възможности. Допускането на криза на доверието 

характеризира качествено съответния национален фондов пазар и 

повишава рисковите премии на активите, съответно изискуематата 

възръщаемост и логично понижава текущите цени на активите. От своя 

страна спредът между пазарните цени и фундаменталната стойност на 

книжата формира ниво на неефективност на съответния фондов пазар. 

Известно е, че фондовият пазар трябва да е стабилен, ликвиден и 

полезен (Endo, Ghon Rhee, 2006) за да изпълнява функциите си в 

националната икономика.  

Адекватната реакция на двете надзорни институции, проявена при 

овладяване на кризата с ПИБ АД доказва, че нивото на несигурност и 

доверие на фондовия пазар е пряк резултат на институционалната 

ефективност. Реакциите на фондовия пазар са относими към надзорната 

ефективност – при адекватни институционални реакции пазарът е 

стабилен (като ниво на ликвидност и пазарен риск, съответно пазарна 

ефективност), докато институционалният провал предизвиква ликвидни 

кризи, висок пазарен риск и понижаване на ефективността. 



           

Таблица 3 
Цени на акциите (на затваряне и минимални) на някои от най-търгуваните дружества на 

БФБ София АД 

  Химимпорт АД ЦКБ АД ПИБ АД Трейс Груп Холд АД Софарма АД Монбат АД 

дата затваряне мин затваряне мин затваряне мин затваряне мин затваряне мин затваряне мин 

9.6.2014 2,06 лв. 2,05 лв. 1,31 лв. 1,30 лв. 4,20 лв. 4,20 лв. 6,90 лв. 6,48 лв. 4,40 лв. 4,36 лв. 9,01 лв. 8,99 лв. 

10.6.2014 2,05 лв. 2,05 лв. 1,32 лв. 1,28 лв. 4,16 лв. 4,16 лв. 6,70 лв. 6,70 лв. 4,42 лв. 4,40 лв. 9,00 лв. 8,91 лв. 

11.6.2014 2,09 лв. 2,07 лв. 1,30 лв. 1,27 лв. 4,10 лв. 4,10 лв. 6,62 лв. 6,60 лв. 4,41 лв. 4,41 лв. 8,91 лв. 8,91 лв. 

12.6.2014 2,12 лв. 2,08 лв. 1,29 лв. 1,29 лв. 4,10 лв. 4,10 лв. 6,51 лв. 6,50 лв. 4,40 лв. 4,40 лв. 9,00 лв. 8,90 лв. 

13.6.2014 2,08 лв. 2,06 лв. 1,26 лв. 1,26 лв. 4,10 лв. 4,10 лв. 6,52 лв. 6,50 лв. 4,37 лв. 4,31 лв. 8,90 лв. 8,90 лв. 

16.6.2014 2,05 лв. 2,05 лв. 1,25 лв. 1,22 лв. 4,10 лв. 4,10 лв. 6,51 лв. 6,51 лв. 4,35 лв. 4,24 лв. 8,90 лв. 8,90 лв. 

17.6.2014 2,04 лв. 2,04 лв. 1,23 лв. 1,21 лв. 4,06 лв. 4,05 лв. 6,41 лв. 6,41 лв. 4,30 лв. 4,30 лв. 8,70 лв. 8,70 лв. 

19.6.2014 1,97 лв. 1,94 лв. 1,18 лв. 1,18 лв. 4,03 лв. 4,03 лв. 6,50 лв. 6,28 лв. 4,20 лв. 4,10 лв. 8,84 лв. 8,65 лв. 

20.6.2014 1,84 лв. 1,62 лв. 1,14 лв. 1,00 лв. 3,76 лв. 3,70 лв. 6,00 лв. 5,20 лв. 4,12 лв. 3,96 лв. 8,75 лв. 8,55 лв. 

23.6.2014 1,98 лв. 1,85 лв. 1,20 лв. 1,14 лв. 4,05 лв. 3,80 лв. 6,25 лв. 6,20 лв. 4,18 лв. 4,06 лв. 8,76 лв. 8,61 лв. 

24.6.2014 1,94 лв. 1,93 лв. 1,19 лв. 1,16 лв. 3,90 лв. 3,90 лв. 6,06 лв. 6,06 лв. 4,26 лв. 4,19 лв. 8,89 лв. 8,89 лв. 

25.6.2014 1,95 лв. 1,94 лв. 1,15 лв. 1,15 лв. 3,90 лв. 3,90 лв. 5,91 лв. 5,91 лв. 4,18 лв. 4,18 лв. 8,85 лв. 8,75 лв. 

26.6.2014 1,79 лв. 1,71 лв. 1,10 лв. 1,01 лв. 3,74 лв. 3,17 лв. 5,68 лв. 5,23 лв. 4,20 лв. 4,05 лв. 8,51 лв. 8,50 лв. 

27.6.2014 1,75 лв. 1,56 лв. 1,05 лв. 0,93 лв. 2,84 лв. 2,60 лв. 5,59 лв. 5,00 лв. 4,23 лв. 4,00 лв. 8,30 лв. 7,60 лв. 

30.6.2014 1,92 лв. 1,88 лв. 1,19 лв. 1,16 лв. 3,60 лв. 3,38 лв. 5,85 лв. 5,80 лв. 4,39 лв. 4,19 лв. 8,60 лв. 8,43 лв. 

1.7.2014 1,97 лв. 1,92 лв. 1,25 лв. 1,20 лв. 3,84 лв. 3,70 лв. 6,26 лв. 5,99 лв. 4,35 лв. 4,35 лв. 8,85 лв. 8,84 лв. 

Източник: БФБ София АД 

 

Данните категорично потвърждават наличието на 

институционален провал, както и че институционалният провал 

причинява повишение на несигурността и пазарния риск и срив в 

доверието на фондовия пазар, което влошава пазарната ликвидност и 

ефективността му. 
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