
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В

БЪЛГАРИЯ 2013Г.

І. ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ  НА АСОЦИАЦИЯТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2013 г.

1. Повишаване ефективността на изградените профилирани помощни звена към
Управителния съвет, които да съдействат на Асоциацията в основните направления на
нейната дейност;
2. Повишаване на качеството и интензивността на обмена на информация сред
членовете на Асоциацията, както и между АДВИБ и другите участници на капиталовия
пазар;

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ  2013 Г. НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В

БЪЛГАРИЯ

Ежегодно общото събрание на Асоциацията на директорите за връзки с
инвеститорите в България приема Програма за дейността. Програмата, включва не само
общите направления в цялостната дейност на Асоциацията, но и съответните конкретни
мероприятия и събития, които предстоят да бъдат проведени.

А/ ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯТА

1. Привличане на нови сътрудници, които да работят за постигане на
целите на АДВИБ в краткосрочен и дългосрочен план.

През 2012 г. не бяха привличани сътрудници на Асоциацията, които да
подпомагат административно, технически и организационно дейността на
Управителния съвет на Асоциацията, осъществява координацията с членовете на
организацията. В случай, че бюджета на организацията позволява би било
препоръчително привличането на нови  сътрудник, който да подпомага организацията в
изпълнението на проекти, реализирани съвместно с партньорски организации.

Би било препоръчително създаването на ad hoc работни групи, сформирани от
членове на Асоциацията, които да подпомагат дейността при изготвяне на становища.

Б/ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИЯТА:

1. Представляване интересите на директорите за връзки с инвеститорите пред
Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа,
Централния депозитар, държавните, обществени и международни
институции.
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Като Асоциация обединяваща директорите за връзки с инвеститорите на публичните
компании в България, АДВИБ предвижда осъществяването на следните инициативи с
оглед максимална представителност и защита на интересите на директорите за връзка с
инвеститорите:

- регулярно участие в срещи, инициирани от Комисия за финансов надзор с
представяне на текущи проблеми и възникнали трудности в работата на
директорите за връзки с инвеститорите;

- изготвяне и отправяне на искания за официални становища от страна на
Комисия за финансов надзор по въпроси, свързани с дейността на ДВИ и на
мениджмънта на публичните компании;

- участие на членове на УС на Асоциацията в работни групи и срещи с
представители на регулирания пазар, участници на капиталовия пазар;

- участие на Асоциацията в Консултативния съвет по КСО към Министъра на
труда и социалната политика

- участие на Асоциацията в Консултативен съвет към председателя на КФН
- участие на Асоциацията в Националната комисия по корпоративно управление

2. Разработване на становища по проекти в областта на законодателството и
практиките на българския капиталов пазар в областта на корпоративното
управление, корпоративната социална отговорност и защита правата на
акционерите:

- участие в мониторинга и актуализирането  на Националния кодекс за
корпоративно управление;

- отчитане на прилагането на Кодекса чрез участие на АДВИБ в Националната
комисия по корпоративно управление, която отчита постиженията в областта на
корпоративното управление и извършване на промени в Националния кодекс за
корпоративно управление;

- изготвяне на становище по промяна на ЗППЦК и актовете по прилагането му;
- изготвяне на становища по промяна на Търговския закон и Закона за Търговския

регистър;
- изготвяне на становища по промяна на Закона за дружествата със специална

инвестиционна цел и актовете по прилагането му;
- изготвяне на становища по промяна на Правилника на БФБ – София АД;
- изготвяне на становища по промяна на правилника на Централен депозитар АД
3. Осъществяване на тясно сътрудничество между всички участници на

капиталовия пазар

- организиране и провеждане на работни срещи и кръгли маси по конкретни
проблеми с представители на всички участници на капиталовия пазар;

- Организиране и провеждане на тренинг програми и обучения с представители на
различните групи инвеститори с цел подобряване на качеството на разкриваната
от публичните компании информация и правилно идентифициране на нуждите
на различните групи инвеститори и други заинтересовани лица;
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- Изготвяне на съвместни анализи за степента на защита на правата на
акционерите и други групи инвеститори;

4. Организиране и координиране на проучвания и изследвания на най-
добрата практика в областта на корпоративното управление и
корпоративната социална отговорност.

- участия на представители на Асоциацията в международни форуми в областта
на връзки с инвеститорите, корпоративното управление, корпоративната
социална отговорност и защита правата на акционерите;

- провеждане на регулярни проучвания в областите връзки с инвеститорите,
корпоративното управление, корпоративната социална отговорност и защита
правата на акционерите;

- Изготвяне на годишни анализи на нивото на разкриване на информация на
публичните компании и дейността „Връзки с инвеститорите” и представянето
им както на членовете на АДВИБ, така и пред инвестиционната общност в
България посредством годишна конференция;

- Изготвяне и ежегодно актуализиране на наръчници с най-добри практики в
областта на връзки с инвеститорите, корпоративното управление,
корпоративната социална отговорност и защита правата на акционерите;

5. Популяризиране на КСО инициативите сред публичните компании в
България

- Активно сътрудничество на АДВИБ с представители на НПО с оглед
привличане на повече български публични компании към инициативите за
разкриване на нефинансова информация

- Промотиране на Националната КСО стратегия сред членовете на Асоциацията и
корпоративните ръководства на компаниите, за които работят.

- Участие на Асоциацията като партньор по Проект „Ограничаване и превенция
на неформалната икономика”, чиято цел е прекратяване и предотвратяване на
прояви на неформалната икономика в страната  и създаване на обществена
нетърпимост към различните й форми и прояви.

6. Организиране и провеждане на семинари, конференции и обучение в
областта на Връзки с инвеститорите и всички групи заинтересовани лица,
КСО, корпоративно управление

- провеждане на конференции с цел обучение и повишаване на нивото и
качеството на разкриването на информация от публичните компании, защита
правата и интересите на всички групи инвеститори и заинтересовани лица

- провеждане на две регулярни годишни срещи – семинари с дискусионен
характер за членове на Асоциацията

- провеждане на една международна конференция годишно с участие на признати
експерти в областта на областите връзки с инвеститорите, корпоративното
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управление, корпоративната социална отговорност и защита правата на
акционерите. Целта на провеждането на това мероприятие е предоставянето на
актуална информация относно промени в нормативната уредба, провеждането на
дискусии,  запознаване с добрите практики в други европейски държави.

7. Издателска дейност

- Издаване собствен бюлетин, който да обхваща месечно промените в
нормативната уредба, нови моменти в дейността „Връзки с инвеститорите”,
новини от капиталовия пазар, добри практики.

8. Информационна обезпеченост на публичните компании и техните ДВИ:

- информиране на публичните компании и техните ДВИ за всички промени в
нормативната уредба на капиталовия пазар

- Дневен бюлетин с актуална борсова информация
- Ежедневен медиен преглед

9. Участие на АДВИБ като партньор в проект на АИКБ „Ограничаване и
превенция на неформалната икономика”

Асоциацията продължава и през 2013 г.  активно да участва в изпълнението на
проекта в частта му относно Бранш „Небанкови финансови услуги”.

11. Участие на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в
България в Securities and Markets Stakeholder Group - към European Securities and
Markets Authority

В групата на заинтересованите лица участват 30 представители на европейската
икономическа и академична общоност, които ще консултират European Securities and
Markets Authority по въпроси, свързани с капиталовия пазар. Групата заседава годишно
минимум 4 пъти, като изготвя становища и ги представя на European Securities and
Markets Authority.

Участието е изключително признание от страна на европейския регулатор за
нашата Асоциация и приносът, който тя може да има чрез изготвяне на становища по
важни за капиталовия пазар въпроси.  Нашият представител София Аргирова
е  единственият представител на българска организация  в тази група с мандат 2 години
и половина., който изтича през 2013 г.

Асоциацията си поставя амбициозната задача да излъчи отново представител за
нов мандат в края на 2013 г.

http://www.esma.europa.eu/index.php?page=groups&mac=0&id=64
http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/

