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КФН ще връща доверието на инвеститорите
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Връщането на доверието е ключовият момент за развитието на капиталовия пазар в
България, заяви председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина
Караиванова в интервю за агенция "Блумбърг".
Дребните инвеститори, големите инвеститори, а и всички играчи на пазара трябва да се
уверят, че той функционира единствено и само по икономически закономерности, каза
тя и допълни, че възстановяването на доверието не е еднократен акт, но регулаторът
полага всекидневни усилия за това.
Коментарът на Караиванова идва след поредица критики от страна на собственика на
"Уолтопия" и платформата "Окшънайз" Ивайло Пенчев, който обвини регулатора в
забавяне на проверки и липса на ефективност. Недоверие към КФН, но в предишния му
състав, имаше преди година от страна на Европейската комисия, която се усъмни, че
тогавашното ръководство начело със Стоян Мавродиев ще проведе прозрачно стрес
тестове в пенсионните и застрахователните дружества. Това принуди правителството
"Борисов 2" да смени бързо ръководството на регулатора, чийто мандат и без това беше
изтекъл.
Пред "Блумбърг" днес Караиванова припомни, че промените в Закона за публично
предлагане на ценни книжа скоро ще бъдат гледани на второ четене в Народното

събрание и изрази надежда, че след приемането им правата на миноритарните
акционери ще бъдат по-добре защитени и така ще бъдат привлечени нови инвеститори.
По време на интервюто тя подчерта, че капацитетът на регулатора ще се повиши след
като от следващата година се промени моделът му на финансиране на КФН и той
започне да се издържа единствено от такси, каквато е препоръката на Световната банка
и Международния валутен фонд. Работим по изпълнението на друга препоръка на
световните финансови институции, а именно да преминем на риск-базиран надзор, каза
ръководителят на КФН.
Караиванова разказа, че след като бъде изградена докрай връзката между Централния
депозитар и БНБ ще стане възможна търговията на държавни ценни книжа (ДЦК) на
борсата.
В областта на пенсионното осигуряване има необходимост от подобряване на
законодателството и вярваме, че поредният опит за поправки в Кодекса за социално
осигуряване, които се отнасят до проблема със свързаните лица, този път ще получи
подкрепа в парламента, каза председателят на финансовия надзор.
Тя прогнозира, че евентуалното влизане на България в т. нар. чакалня за еврозоната, ще
има изцяло благоприятни последици върху небанковия финансов сектор на страната
заради по-голямата интеграция, уеднаквяването на лихвените равнища и намаляването
на разходите за транзакции

