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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

О СИ Г У РИ Т Е Л ЕН НАД З О Р

П ЕНСИ О ННИ
СХЕМИ
И П ЕНСИ О ННИ
Ф О НД О В Е
( Т А К С О Н О М И Ч ЕН П РЕ Г Л ЕД )
Бисер Петков,

заместник-председател
на Комисията за финансов надзор

Т

енденцията на застаряване на населението, обхванала по-голямата част от света, налага
провеждането на пенсионни реформи, които въвеждат и/или засилват капиталовите
елементи в съвременните пенсионни системи. Географията на т.нар. частно пенсионно осигуряване
(осъществявано на капиталовопокривен принцип и администрирано от институции извън публичния
сектор) непрекъснато се разширява. Все по-интензивен става процесът на международен обмен на
опит в осъществяването на пенсионни реформи. Това налага уеднаквяване на базовата терминология
и ползването на общ език. Основната цел на разработването на общоприета класификация на
пенсионните системи е да улесни сравнителните анализи на пенсионните системи в различни
райони на света. В европейски контекст използването на обща терминология и класификация
на пенсионните системи е важно и с оглед на точното и пълно транспониране на европейските
пенсионни директиви в националните законодателства на страните членки.
В настоящата статия е представена класификационната рамка на пенсионните схеми и
пенсионните фондове, разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР)1. Тази рамка обхваща многообразието на съществуващите пенсионни системи в различните
държави и региони на света и е разработена на базата на описателни критерии. Отчитайки
нарастващата комплексност на българската пенсионна система и протичащия процес на координация
на пенсионните системи в ЕС, в статията е направен опит да бъде намерено точното място в
общата класификационна рамка на регламентираните в българското законодателство пенсионни
схеми и фондове.

П

I. Пенсионни схеми

енсионната схема (план) е законово скрепен договор, имащ за цел осигуряването на доход
след пенсиониране. Този договор може да бъде част от по-общ договор (правоотношения)
на заетост. Правата и задълженията по този договор обикновено се формулират в правилата
и документите на пенсионната схема, но могат да произтичат и директно от закона. Наличието на
законово определените елементи на пенсионната схема се явява основна предпоставка за прилагането
на специален данъчен режим (режим на данъчни облекчения)2.
Private pensions: OECD classification and glossary, OECD, 2005.
Подобно съдържание е вложено в определението за „професионална схема“ в § 1, ал. 2, т. 1а КСО. Общото
определение за „пенсионна схема“, съдържащо се в т. 1 на същата разпоредба, акцентира по-скоро върху
финансовия механизъм за изпълнение на произтичащите от договора задължения.
1
2
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основата на деленето на пенсионните схеми на публични и частни (частно управлявани) е
начинът на управление (администриране) на схемата. Към публичните схеми се причисляват
пенсионните схеми в областта на социалното осигуряване, които са законоустановени и
се администрират от правителството или други институции на публичния сектор.
Частните пенсионни схеми се администрират от институции извън публичния сектор. Частните
пенсионни схеми могат да бъдат администрирани:
♦ директно от работодателите, които правят вноски в схемата;
♦ от частен пенсионен фонд - когато фондът е правен субект със свои органи за управление;
♦ от финансови институции на частния сектор, специализирани в предлагането на услуги по
управлението на пенсионни схеми.
В действащото българско законодателство частноуправляваните пенсионни схеми попадат в
полето на допълнителното пенсионно осигуряване. Те могат да бъдат администрирани единствено
от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Професионалните схеми на български
предприятия осигурители могат да бъдат администрирани и от институции за пенсионно
осигуряване в професионални схеми (IORP), регистрирани в друга държава - членка на ЕС.
ачинът на регламентиране на достъпа (участието) в пенсионната схема е разграничителният
признак в това деление. Участието в професионалните (occupational) пенсионни схеми е
свързано и произтича от съществуващи правоотношения на заетост или професионални
правоотношения между участниците в схемата и институцията, която я създава. Професионалните
пенсионни схеми могат да бъдат създавани от отделни работодатели, от група работодатели (отраслови
асоциации) или от профсъюзни и професионални асоциации. В рамките на групата на професионалните
пенсионни схеми могат да бъдат разграничени две подгрупи в зависимост от обхвата и начина на
създаване на пенсионната схема:
♦ отраслови (industry-wide) пенсионни схеми. Създаването на отрасловите пенсионни схеми
е резултат от колективно споразумение в рамките на даден сектор (отрасъл) или няколко сектори в
икономиката. Колективното споразумение може да изисква задължително участие на работодателите
чрез правене на осигурителни вноски в пенсионната схема за техните работници (задължителни
професионални пенсионни схеми) или да предвижда доброволно присъединяване на отделните
работодатели към пенсионната схема. Членството на работниците и служителите в отрасловите
пенсионни схеми също може да бъде поставено на задължителна или на доброволна основа;
♦ корпоративни (фирмени) пенсионни схеми. Този тип професионални пенсионни схеми се създават
на базата на колективно споразумение между работодателя и неговите работници и служители.
Регламентираните в КСО професионални схеми, чийто източник може да бъде колективен трудов
договор или колективно споразумение между предприятието осигурител и неговите работници и
служители, могат да бъдат отнесени към групата на корпоративните пенсионни схеми.
Членството в индивидуалните (персонални) пенсионни схеми не е свързано и не произтича от
съществуващите правоотношения на заетост или от професионалния статус на лицата. Тези пенсионни
схеми се създават и администрират директно от пенсионен фонд или от финансова институция, която
предоставя пенсии. Въпреки че работодателят не участва при създаването и администрирането на
пенсионната схема, в определени случаи той може да прави осигурителни вноски за своите работници
и служители. В рамките на групата на индивидуалните пенсионни схеми могат да бъдат разграничени
подгрупата на пенсионните схеми, в които участието на лицата е задължително и това задължение
за членство произтича от закона, и подгрупата на доброволните персонални пенсионни схеми,
присъединяването към които е доброволно решение на съответните лица.
Пенсионните схеми в допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България (т.
нар. втори стълб на българската пенсионна система), което се осъществява в два типа пенсионни
фондовe - универсални (УПФ) и професионални (ППФ), принадлежат към групата на индивидуалните
схеми3. В доброволното пенсионно осигуряване у нас са представени и двата вида пенсионни схеми
- индивидуални и професионални, като администрирането им се осъществява в два типа фондове
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Наименованието на професионалните пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват лицата,
работещи при първа и втора категория труд, погрешно се асоциира с типа на пенсионната схема.
3
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3. Пенсионни схеми с определени (дефинирани) вноски
и пенсионни схеми с дефинирани плащания

П

ри пенсионните схеми с предварително финансиране постъпващите за участниците
в схемата осигурителни вноски през фазата на акумулиране се инвестират в различни
видове активи, които покриват задълженията на схемата за изплащане на пенсии.
Всяка една от двете страни на този баланс (равенство) може предварително да бъде определена
(дефинирана), а другата страна да бъде зависима променлива. При схемите с определен размер на
осигурителните вноски (defined contribution - DC) размерът на плащанията през декумулационната
фаза не е предварително определен, а зависи при равни други условия от размера на осигурителната
вноска, срока на осигуряване и равнището на доходност от инвестиране на средствата на пенсионната
схема. При схеми с дефиниран размер на плащанията (defined benefit - DB) предварително се поема
задължение за плащания, чийто размер в традиционния случай е свързан чрез определена формула с
размера на последната или средната (през определен период на осигуряване) заплата на участниците
в схемата.
Начинът на определяне на размера на вноските, респ. плащанията, е важен елемент от дизайна
на пенсионната схема поради определящото му влияние върху начина на разпределяне на рисковете
между различните страни, имащи отношение към пенсионната схема. При пенсионните схеми с
дефинирани вноски от чист вид инвестиционният риск се поема изцяло от членовете на схемата
(осигурените лица), докато при пенсионните схеми с дефинирани плащания инвестиционният риск
се поема от спонсора на схемата (при професионалните схеми работодателят изпълнява ролята на
спонсор) или от външна институция - доставчик на съответните пенсионни продукти.
Фигура № 1

Класификация на частните пенсионни схеми:
схеми: функционален аспект

Частни пенсионни схеми

Професионални

задължителни

Персонални

доброволни
задължителни

ДП

ДВ
З

ДП
Н

доброволни

ДВ
З

Н

З

Н

З

Н

ДП- дефинирани пенсии
ДВ- дефинирани вноски
З- защитени
Н- незащитени

На фигура № 1 класификацията на професионалните и персоналните пенсионни схеми в
зависимост от разпределението на рисковете между страните в пенсионната схема е представена от
различни аспекти (страни). При групирането на професионалните схеми е използван подход, който
е в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност и се използва от ОИСР за
статистически цели. Отправната точка е характерът на задълженията на работодателя. Пенсионните
схеми, в които задълженията на работодателя се свеждат само до правене на вноски в определен размер,
без да се поема задължение за увеличаване на вноските в случаи на неблагоприятно представяне
на плана, притежават характеристиките на DC схеми. Сред професионалните пенсионни схеми с
дефинирани плащания могат да се обособят три типа:
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- традиционен (класически) тип, при който плащанията са свързани чрез формула с размера на
заплатата на участниците в схемата, продължителността на тяхната заетост и други фактори;
- хибриден тип, при който за определяне на размера на плащанията се използва предварително
определено равнище на доходност (с фиксиран размер или свързано с равнището на предварително
избран пазарен индeкс), което не зависи от фактическата доходност от активите на схемата. В други
случаи за изчисляване на размера на плащанията се използва фактическата доходност, но в правилата
на пенсионната схема съществува гаранция (относителна или абсолютна) за минимална доходност;
- смесен тип, при който в една схема „съжителстват“ DB и DC компонент.
При персоналните пенсионни схеми и при професионалните пенсионни схеми с дефинирани
вноски от гледна точка на пенсионния фонд, респ. неговия администратор, могат да се обособят два
типа: защитени (protected) и незащитени. Защитата на участниците в пенсионната схема може да
бъде предоставена от пенсионния фонд или от администратора на пенсионната схема под формата на
отложени анюитети, гарантирано равнище на доходност и др.
Пенсионните схеми във втория стълб на българската пенсионна система могат да бъдат
причислени към групата на защитените, доколкото съгласно КСО пенсионноосигурителните
дружества, управляващи УПФ и ППФ, са длъжни да постигат определена минимална доходност при
тяхното управление.

В

4. Разходопокривни и капиталовонатрупващи пенсионни схеми

ажен аспект при разглеждането на пенсионните схеми е начинът на финансиране на
поетите задължения. Според този класификационен признак могат да се разгледат три
типа пенсионни схеми:
- Капиталовонатрупващи пенсионни схеми - чрез инвестиране на постъпващите в схемата
осигурителни вноски се натрупват активи, които по силата на закон или договор принадлежат на
пенсионната схема и тяхното използване е ограничено единствено за извършване на регламентираните
плащания от пенсионната схема.
- Пенсионни схеми, при които задълженията на схемата са включени в счетоводния баланс
на работодателя под формата на резерви (провизии) за изплащане на пенсии (book reserved).
При този тип схеми не съществува законово или договорно обособяване на активите на схемата.
Основният риск, който поемат участниците в този тип пенсионни схеми е рискът от несъстоятелност
(неплатежоспособност) на работодателя.
- Разходопокривни пенсионни схеми. Финансирането на плащанията се извършва от текущите
постъпления от осигурителни вноски. Формират се резерви за покриване на непредвидени разходи
или за изглаждане на колебанията в постъпленията от вноски в рамките на определен период.

О

II. Пенсионни фондове

сновният метод за финансиране на капиталовопокривната пенсионна схема е чрез
натрупване на активи, които са предназначени за покриване на задълженията на
пенсионната схема. Финансов инструмент (носител) на пенсионната схема може да бъде
пенсионен фонд или договор за застраховка за пенсия.
В договора за застраховка за пенсия се определят вноските, които пенсионната схема ще прави в
застрахователно предприятие, в замяна на които участниците в схемата ще получат регламентираните в
договора плащания при достигане на пенсионна възраст или по-ранно напускане на пенсионната схема.
Най-широко използваният начин за обособяване на активите, натрупвани за изплащане на
пенсии, е чрез отделянето им в пенсионен фонд. По своята същност пенсионният фонд представлява
сбор (пул) от активи, които са закупени с вноските в пенсионната схема и тяхната единствена цел е
да финансират плащанията, предвидени в условията на пенсионната схема. В зависимост от своята
правна форма пенсионният фонд може да бъде:
♦ самостоятелен правен субект (тръст, фондация или акционерно дружество) със собствени
органи за управление или
♦ обособено имущество без собствена правосубектност, управлявано от създадено за целта
управляващо дружество - администратор или от друга финансова институция, от името на
членовете на пенсионния фонд.
По отношение на правния статут на пенсионните фондове в българското законодателство е
допуснато смесване на елементи от двата типа. Съгласно КСО пенсионният фонд е самостоятелно
юридическо лице, което се учредява и управлява от пенсионноосигурително дружество.
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На фигура № 2 е представен институционалният аспект (перспектива) на частните пенсионни
схеми (планове):

Фигура № 2

Частен пенсионен план: институционална перспектива

Частен пенсионен план

капиталовопокривен

Пенс.застр.договори
Пенс.застр.договори

Балансови резерви

Пенсионни фондове

Юридически лица

Тръст/фондация
Тръст/фондация

разходопокривен

Корпорация

Неюридически лица

Управляваща
компания

Друга финансова
институция

В съществуващите класификации на пенсионните фондове най-често прилаганото деление
между тях е на:
♦ пенсионни фондове от отворен тип;
♦ пенсионни фондове от затворен тип.
Ограниченията в достъпа и членството в пенсионните схеми, принадлежащи към съответния
пенсионен фонд, са водещият признак при разглежданата типология. Наличието на поне една пенсионна
схема без ограничения за членство в нея измежду пенсионните схеми, чийто финансов носител е
съответният пенсионен фонд, придава отворен характер на фонда. Използваният класификационен
критерий логично свързва индивидуалните пенсионни схеми с пенсионните фондове от отворен тип.
Следователно регламентираните в българското пенсионно законодателство УПФ, ППФ и
ДПФ, които финансират индивидуални пенсионни схеми, са с отворен характер. Фондовете за
допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми (ФДДПО по ПС), които финансират
професионални схеми на отделни предприятия осигурители, имат характер на пенсионни фондове
от затворен тип.
Пенсионните фондове от затворен тип включват само пенсионни схеми, в които членството е
ограничено до определен кръг лица. Този тип пенсионни фондове се явява носител преди всичко на
професионални пенсионни схеми и включва следните разновидности:
♦ корпоративни (фирмени) пенсионни фондове, които представляват сбор от активи, натрупани
по пенсионните схеми, създадени от един работодател;
♦ пенсионни фондове, обединяващи пенсионни схеми на повече от един работодател (multiemployer pension funds). В тази група могат да бъдат разграничени три разновидности:
а) групови пенсионни фондове, които са създадени, за да обслужват пенсионните схеми на група
от финансово свързани работодатели;
б) отраслови (индустриални) пенсионни фондове, които обединяват пенсионни схеми на
работодатели от един и същ отрасъл (индустрия, сектор);
в) колективни пенсионни фондове, които включват пенсионни схеми на различни работодатели,
които не са свързани финансово и осъществяват дейност в различни икономически отрасли.
Регламентираните в КСО ФДДПО по ПС притежават характеристиките на колективни
пенсионни фондове.
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност
и ликвидността на инвестиционните посредници*
(ДВ, бр. 97 от 2006 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 54, ал. 5 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК)“ се заменят с „чл. 6, ал. 1 от Закона за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)“.
2. В ал. 3, т. 3 думите „по чл. 54, ал. 2, т. 1
и/или 5 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2, т. 1
и/или 5 ЗПФИ“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. записания и внесен от акционерите или
притежатели на дялове капитал;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. задължителните резерви съгласно чл. 10,
ал. 1 ЗПФИ;“.
§ 3. В чл., 3, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. вещни права върху движими и недвижими
вещи, пряко свързани с дейностите и услугите
по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „чл. 54“ се заменят с
„чл. 5“, а думите „ЗППЦК“ се заменя със „ЗПФИ“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Инвестиционен посредник, който предоставя
инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2 ЗПФИ,
може да държи за собствена сметка финансовите
инструменти - предмет на нареждането, когато:“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Държането на позиции в инвестиционния
портфейл във финансови инструменти�������
с������
цел
инвестиране на собствения капитал не се счита
за извършване на сделки във връзка с услугите
по ал. 1.“
4. В ал. 4 и 5 думите „чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6
* ДВ, бр. 68 от 2008 г.



ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ“.
§ 5. Член 5 се отменя.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „собственият капитал“ се
заменят със „собственият капитал (капиталова
база)“, а думата „сума“ се заменя със „сбор“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Първичният капитал се образува, като сумата
на елементите по т. 1 - 9 се намали със сумата на
елементите по ал. 3, както следва:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. записаният и внесен от акционерите или
притежателите на дялове капитал;“;
в) в т. 3 думите „чл. 57, ал. 1 ЗППЦК“ се
заменят с „чл. 10, ал. 1 ЗПФИ“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако инвестиционен посредник включва
в първичния капитал печалбата от текущия
период по ал. 2, т. 8 и в следващ отчетен период
приключи на по-голяма печалба от тази за
предходния отчетен период, той може да включи
в първичния капитал за този период стойността
на одитираната печалба от предходния период.
Ако в следващия отчетен период приключи на
по-малка�������������������������������������
������������������������������������
печалба от одитираната по изречение
първо, той може да включи тази печалба в
първичния капитал само ако финансовият
отчет за следващия отчетен период е заверен от
регистриран одитор.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Допълнителният капитал се образува, като
сумата на елементите по т. 1 - 4 се намали със
сумата на елементите по ал. 5, както следва:“.
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2. В ал. 7 се правят следните изменения:
а) изречение първо се изменя така:
„При спазване на ограниченията по ал. 6
половината от получената сума по ал. 5 се изважда от
първичния капитал, а другата половина се изважда
от допълнителния капитал по ал. 1, т. 1 - 4.“;
б) в изречение трето думите „чл. 21“ се
заменят с „чл. 19“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думата „изисквания“ се заменя с
„изискванията“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен за покриване на посочените в ал.
1 рискове“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Собственият капитал, определен по алтернативния метод, се образува, като сумата от елементите по т. 1 - 3 се намали със стойността по т. 4,
както следва:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. собственият капитал, определен съгласно
чл. 6 и 7, изключвайки елементите по чл. 7, ал. 5,
т. 1 - 4, ако инвестиционният посредник намалява
сумата на елементите по т. 1 - 3 със стойността
по т. 4;“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Подчиненият дълг по ал. 3, т. 3 не
може да надвишава 150 % от стойността на
първичния капитал, предназначен за покриване
на изискванията по чл. 24 и глави шеста,
седма, осма, девета, десета и единадесета, като
максималният размер може да се доближава само
при специфични обстоятелства, определени от
заместник-председателя.“
5. В ал. 8 накрая се поставя запетая и се добавя
„когато изчислява собствения капитал“.
§ 9. В чл. 9 т. 5 се изменя така:
„5. депозити, различни от тези с падеж до
90 дни, и различни от плащания във връзка
със задължението за поддържащо изискване за
обезпечаване на сделките с фючърси и опции;“.
§ 10. В чл. 11, ал. 5, т. 2, букви „а“ и „в“ думите
„звеното за търгуване“ се заменят с думите
„звеното за сключване на сделки“.
§ 11. В чл. 12, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„2. ясна и независима от звеното за сключване
на сделки процедура за отчетност на звеното,
отговорно за изготвянето на оценките, към
съответното лице, което управлява и представлява
инвестиционния посредник.“
§ 12. В чл. 16, ал. 2, т. 6 след ду���������
м��������
ите „за
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управление“ се добавя „и контрол“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „във
����������������������������
връзка с“ се заменят с
„относно“;
б) създава се т. 3:
„3. капиталовите изисквания относно
цялостната дейност на инвестиционния
посредник за операционния риск, изчислени
съгласно глава тринадесета, раздел I.“
2. В ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Заместник-председателят може да разреши
на инвестиционния посредник да изчислява капиталовите изисквания за позициите му в търговския
портфейл съгласно чл. 21, чл. 67, ал. 2 и 3 и чл. 68,
ако през предходния отчетен период:“;
б) точка 3 се изменя така
„3. стойността на позициите в търговския
портфейл никога не превишава 6 % от цялостната
дейност на инвестиционния посредник и позициите в търговския портфейл никога не превишават
левовата равностойност на 20 000 000 евро.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на ал. 3, т. 1 и 2 се счита, че
позициите в търговския портфейл обикновено
не превишават посочените стойности, ако тези
стойности не се превишават в рамките на 5
последователни работни дни.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите
„по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „за превишението“ се добавя
„незабавно“, а накрая се добавя „от началото на
следващия отчетен период“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционният посредник е длъжен
да поддържа по всяко време най-малко един от
следните активи при спазване на ограниченията
по ал. 2 и 3:
1. парични средства - на каса или по
разплащателни или депозитни сметки в банка,
която не е в производство по несъстоятелност;
2. държавни ценни книжа, издадени от Република България или друга държава членка,
както и дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от Република България или друга
държава членка, от Българската народна банка
или централните банки на други държави членки,
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които имат пазарна цена или са с остатъчен срок
до падежа не по-дълъг от 90 дни.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Паричните средства по разплащателни
или депозитни сметки съгласно ал. 1, т. 2 трябва да бъдат в размер не по-малък от 70 % от
всички парични средства на инвестиционния
посредник.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Инвестиционният посредник по чл. 19,
ал. 4 може да изчислява капиталови изисквания
за търговския си портфейл за кредитен риск и
за риск от разсейване - 8 % от общата стойност
на рисковопретеглените експозиции, изчислени
съгласно глава дванадесета.“
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „собствен капитал съгласно
чл. 21“ се заменят с думите „собствен капитал за
покриване на капиталовите изисквания съгласно
чл. 19“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „по чл. 54, ал. 2,
т. 3 и 6 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 5, ал. 2, т. 3 и
6 ЗПФИ“;
б) в т. 1 думите „по чл. 21, т. 1 - 3“ се заменят
с думите „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
3. В ал. 3 думите по „чл. 21, т. 1 - 3“ се заменят
с думите „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 17. В чл. 24, ал. 1 думите „в размер една четвърт“ се заменят с „в размер на една четвърт“.
§ 18. В чл. 25, ал. 1 думите „по чл. 21“ се
заменят с „по чл. 19“.
§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „копиране“ се
заменя с „репликиране“.
2. В т. 1 думата „копира“ се заменя с „репликира“.
3. В т. 2 след думата „цените“ се добавя „на“.
§ 20. В чл. 66, ал. 2, т. 3 се изменя така:
„3. от пет работни дни след второто договорно
плащане или доставка до приключване на
сделката - с прехвърлената стойност на актива
плюс текущата положителна експозиция се
намалява собственият капитал.“
§ 21. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 се изменя така:
„5. делта еквивалентната нетна стойност или
такава, основана на делта на целия портфейл от
валутни опции, опции в злато и други;“.
2. В ал. 7 думите „в случая по ал. 5“ се заменят
с „в случая по ал. 6“.
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§ 22. В чл. 74, ал. 3 думите „по чл. 21“ се
заменят с „по чл. 19“.
§ 23. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 84, ал. 5, т. 5“ се
заменят с „по чл. 144, ал. 1“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „в срока по ал. 2“.
§ 24. В чл. 79 ал. 6 се изменя така:
„(6) Инвестиционен посредник, получил
разрешение за прилагане на собствени оценки
за LGD и конверсионни коефициенти за всеки
клас експозиции съгласно глава дванадесета,
раздел II, но който не изчислява стойността на
експозициите си съгласно ал. 3, може да получи
разрешение да използва метода, посочен в ал.
1. Инвестиционните посредници не могат да
използват и двата метода едновременно.“
§ 25. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „звено за контрол“ се заменят
със „звено за управление и контрол“;
б) в т. 3 думите „звено за контрол“ се заменят
със „звено за управление и контрол“;
в) в т. 8 в текста преди буква „а“ думите „звено
за вътрешен контрол“ се заменят със „звено за
вътрешен одит“, а в буква „а“ думите „звено за
контрол“ се заменят със „звено за управление и
контрол“.
§ 26. В чл. 105 думите „чл. 21, т. 1“ се заменят
с „чл. 21“.
§ 27. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
„(5) Стойността на експозицията, представляваща дължими суми по кредитни експозиции на
централен съконтрагент, определена от комисията, се изчислява съгласно т. 11 от приложение №
3, при условие че кредитният риск на насрещната
страна, свързан с всички участници по споразумението, които сключват договори с централния
съконтрагент, е напълно обезпечен на дневна база.“
§ 28. В чл. 109, ал. 3 думата „отделно“ се
заменя със „самостоятелни“.
§ 29. В чл. 110, ал. 2 думата „отделни“ се
заменя със „самостоятелни“.
§ 30. В чл. 111, ал. 2, т. 3 думите „звено за контрол“
се заменят със „звено за управление и контрол“.
§ 31. В чл. 117, ал. 2 думите „чл. 21, т. 1“ се
заменят с „чл. 21“.
§ 32. В чл. 122, ал. 7 думите „по чл. 21, т. 1“ се
заменят с „по чл. 21“.
§ 33. В чл. 127 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „системи или“ се добавя
„произтичащи“.
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2. В ал. 3 след думите „стандартизирания
метод“ се добавят думите „за определяне на
капиталово изискване“.
3. В ал. 4 след думите „усъвършенствания
метод“ се добавят думите „за определяне на
капиталово изискване“.
4. В ал. 5 след думите „комбиниран метод“
се добавят думите „за определяне на капиталово
изискване“.
§ 34. В чл. 128 думите „представлява определен
процент“ се заменят с „е определен процент“.
§ 35. В чл. 129, ал. 1 след думите „стандартизирания метод“ се добавят думите „за определяне
на капиталово изискване за операционен риск“.
§ 36. В чл. 130 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След получаване на одобрение от заместник-председателя инвестиционните посредници
могат да използват усъвършенстван метод за
измерване на операционния риск, базиран на
собствени системи за измерване на този риск.“
2. В ал. 3 след думите „за измерване“ се
добавя „на операционния риск“.
3. В ал. 4 след думите „усъвършенствания
метод“ се добавя „за измерване на операционния
риск“, а думите „да бъдат изпълнени“ се заменят
с „да бъдат изпълнявани“.
§ 37. В чл. 132, ал. 2 думите „по чл. 21“ се
заменят с „по чл. 19“.
§ 38. В чл. 133 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционен посредник майка изпълнява задълженията си за покриване на капиталови
изисквания по чл. 19, чл. 131, ал. 1 - 3, чл. 142, ал.
3 и 4 и за риска, свързан с големите експозиции
по глава девета въз основа на финансовото
състояние на консолидирана основа в степен и по
начин, определени в чл. 163.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционен посредник, контролиран
от финансов холдинг майка от държава членка,
изпълнява задълженията си за покриване на
капиталови изисквания по чл. 19, чл. 131, ал. 1 3, чл. 142, ал. 3 и 4 и за риска, свързан с големите
експозиции по глава девета на консолидирана
основа въз основа на консолидираното финансово
състояние на този финансов холдинг в степента
и по начина, определени в чл. 163.“
§ 39. В чл. 135 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „дружеството“ се заменя с „лицето“;
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б) в т. 2 думата „дружеството“ се заменя с
„лицето“;
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инвестиционен посредник, който е
дъщерно дружество, изпълнява задълженията си
за покриване на капиталови изисквания по чл.
19, чл. 131, ал. 1 - 3 и чл. 142, ал. 3 и 4 и за риска,
свързан с големите експозиции по глава девета
на консолидирана основа на ниво подгрупа, ако
той или неговото предприятие майка, когато е
финансов холдинг, имат за дъщерно дружество
инвестиционен посредник, финансова институция или управляващо дружество в трета държава
или имат дялово участие в такива дружества.“
3. В ал. 4 след думите „да изпълняват“ се
добавя „капиталовите“, а думите „на чл. 136“ се
заменят с „по чл. 136“.
§ 40. В чл. 136 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „при условие че“
се заменят с „в случаите когато“;
б) в т. 3 думата „отговаря“ се заменя с „прилага“, а думите „на изискванията“ се заменят с
„капиталовите изисквания“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „чл. 18“ се заменят с
„чл. 19“.
§ 41. В чл. 138 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „по чл. 21, т. 1 - 3“ се
заменят с „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „по чл. 21, т. 1 - 3“ се
заменят с „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 42. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „по чл. 21, т. 1 - 3“ се заменят
с „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 21, т. 1 - 3“ се заменят
с „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 43. В чл. 143, ал. 2 думите „ценните книжа“
се заменят с „финансовите инструменти“.
§ 44. В чл. 144, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 4, ал.
2“ се заменят с „по чл. 4, ал. 5“.
§ 45. Член 145 се изменя така:
„Чл. 145. Инвестиционният посредник уведомява комисията най-късно до следващия работен
ден:
1. от датата, на която стойността на собствения
му капитал е под 110 % от изискуемия минимум
по чл. 19, ал. 2;
2. от датата, на която не отговаря на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност
по тази наредба;
3. от датата на възникване на експозиция по
чл. 77, ал. 2.“
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§ 46. В чл. 147, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ след думата „управление“
се добавя „и контрол“.
2. В т. 4 в текста преди буква „а“ думите „по
чл. 21“ се заменят с „по чл. 19“, а в буква „г“
думите „съгласно чл. 21, т. 2 и 3“ се заменят със
„съгласно чл. 19, т. 1 и 2“.
3. В т. 9 думите „съгласно чл. 21, т. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 19, т. 1 и 2“.
§ 47. В чл. 156, ал. 2 думите „по чл. 21“ се
заменят с „по чл. 19“.
§ 48. В чл. 157 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато в рамките на срока по ал. 1 инвестиционният посредник приведе капиталовата
си адекватност и ликвидност в съответствие
с изискванията на наредбата, той уведомява
комисията за това най-късно на следващия
работен ден. В този случай той е длъжен да
представи информацията по ал. 2, т. 1, 2 и 5,
както и отчет за капиталовата адекватност
и ликвидност, счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите към датата на привеждане
в съответствие с изискванията на наредбата.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 49. В чл. 170, ал. 4 думата „положение“ се
заменя със „състояние“.
§ 50. В чл. 171, ал. 3 думите „или притежаването £“ се заменят с „или притежаването на тази
информация“.
§ 51. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „централна насрещна страна”
се заменят с „централен съконнтрагент“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Движими и недвижими вещи“ са активи,
класифицирани като „дълготрайни (нетекущи)
материални активи“, пряко свързани с услугите
и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, в т.ч.:
а) сгради и помещения за офис;
б) автомобили;
в) офис оборудване.“
3. В т. 9 думите „по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК“
се заменят с „по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.
4. Точка 10 се изменя така:
„10. „Финансови инструменти“ са всички договори, които пораждат едновременно финансов актив за едната страна и финансов пасив
или акции за другата страна. Включват се
първични финансови или парични инструменти
и деривативни финансови инструменти, чиято
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стойност произтича от цената на базов финансов
инструмент, процента, индекса или цената на
друг базов инструмент, и включва минимално
инструментите, посочени в чл. 3 ЗПФИ.“
5. Точка 23 се изменя така:
„23. „Признат инвестиционен посредник от
трета държава“ е юридическо лице от трета държава, което е получило разрешение по националното си законодателство да извършва услуги
и дейности, посочени по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ,
и върху него/неговата дейност се осъществява
поне толкова строг надзор, колкото е предвидено
по ЗПФИ и тази наредба.“
6. В т. 30 думата „разходите“ се заменя със
„сумите“.
7. Точка 34 се изменя така:
„34. Загуба при неизпълнение (LGD)“ е
съотношението между стойността на загубата
по експозиция в случай на неизпълнение на
задълженията от насрещната страна и текущото
неизпълнено задължение на насрещната страна.“
8. Създават се т. 51, 52 и 53:
„51.���������������������������������������
„Съществени загуби от текущия период“
са загуби ��������������������������������������
на стойност, представляваща повече от
50 на сто от постоянните общи разходи.
52. „���������������������������������������
Пазарна цена���������������������������
“��������������������������
е лесно достъпна цена на
закриване на позицията, получена от независим
източник, като борсова цена, цена от система за
пазарна информация и котировка от независим
брокер с добра репутация. В случаите, когато
оценяваният инструмент е допуснат до или се
търгува на повече от едно място за търговия, това
е цената, обявена от мястото за търговия, на което
за съответния ден е изтъргуван най-голям обем.
53. „�����������������������������������������
Пазарна стойност�������������������������
“������������������������
е стойност на позиция,
изчислена въз основа на пазарни цени.“
§ 52. Параграф 2 се отменя.
§ 53. В § 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 21, т. 4“ се заменят с
„чл. 19, ал. 1, т. 3“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „по чл. 21, т. 4“ се заменят с
„чл. 19, ал. 1, т. 3“;
б) в т. 2, буква „а“ думите „по чл. 21, т. 1 – 3“
се заменят с „по чл. 21 и чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 54. В приложение № 3 към глава седма:
1. В раздел І, т. 2 думите „цетрална насрещна
страна“ се заменят с „централен съконтрагент“.
2. В раздел ІІ „Избор на метод“, т. 8, подточка
8.1 думите „цетрална насрещна страна“ се
заменят с „централен съконтрагент“.
3. В раздел V „Стандартизиран метод“:
а) в т. 33 думата „суапите“ се заменя с думата
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„суаповете“;
б) в т. 34 думата „суапи“ се заменя с думата
„суапове“.
2. В раздел VІ „Метод на вътрешните модели“:
а) в т. 53, изречение второ думата „като“ се
заменя с „все едно“;
б) в т. 54 думите „риска на метода“ се заменят
с „риска от прилагане на метода“;
в) точки 58.2 и 58.3 се изменят така:
„����������������������������������������
58.2. контролира пълнотата на входящите
данни и изготвя и анализира отчети, основани
на изходящите данни от метода за измерване на
риска, включително извършва оценка на връзката
между мерките за рисковите експозиции и
ограниченията за кредитиране и търгуване;
58.3. е независимо от звеното за сключване
на сделки;“;
г) в т. 59 думата „цялостни“ се заменя с
„всеобхватни“;
д) в т. 61 думата „������������������������
осведомени“ се заменя с
думите „получили информация“;
е) точка 62 се изменя така:
„62. Ежедневните
�������������������������������������
отчети на инвестиционния
посредник за експозиции с������������������
�����������������
кредитен риск на
насрещната страна се преглеждат от отговорните
ръководни���������������������������������
лица,
��������������������������������
които могат да наредят на
отделни служители, които управляват����������
���������
кредитни
позиции или търгуват, да намалят заетите позиции
или да вземат���������������������������������
��������������������������������
решение за намаляване на общата
експозиция на инвестиционния посредник за
кредитен риск на насрещната страна.“;
ж) в т. 63 думата „ползва“ се заменя с „прилага“;
з) в т. 67.4 думата „извършване“ се заменя със
„сключване“;
и) в т. 71 думата „дневно“ се заменя с „ежедневно“, а думите „падежните дати на договорите“ се
заменят с „датите на падеж на договорите“;
к) точки 73 и 74 се изменят така:
„73. Инвестиционният посредник следва да
разполага с процеси за надеждно провеждане на
стрес-тестовете на достатъчността на капитала за
кредитен риск на насрещната страна. Получените
резултати от стрес-тестовете се съпоставят с очакваната положителна експозиция и се разглеждат от
инвестиционния посредник като част от условията
в чл. 142, ал. 3 и 4. Провеждането на стрес-тестовете включва установяване на възможни събития
или бъдещи промени в икономическата среда,
които могат да имат неблагоприятно влияние върху кредитните експозиции на инвестиционния
посредник и оценка на възможностите на инвестиционния посредник за противодействие срещу
такива промени.
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74. Инвестиционният посредник провежда
стрес-тест на експозициите си към кредитен
риск на насрещната страна, включващ съвместни
шокови промени в пазарните и кредитните рискови
фактори. Стрес-тестовете на експозициите към
кредитен риск на насрещната страна обхващат
риска от концентрация (към отделна насрещна
страна или група от насрещни страни), риска от
промяна в корелационните зависимости между
пазарните и кредитните рискове и риска от
повлияване на пазарните цени при закриване на
позициите към насрещната страна.“;
л) в т. 77.1 думата „одит“ се заменя с „преглед“;
м) точка 78.2 се изменя така:
„78.2. когато за оценяването на коефициентите на волатилност и корелация се използват
исторически данни, те трябва да са най-малко за
тригодишен период, като се осъвременяват на тримесечие или по-често, ако пазарните условия го
изискват; данните трябва да покриват максимално
пълен набор от икономически фактори на
стопанския цикъл;“;
н) точка 78.3 се изменя така:
„78.3. цените, предоставени от различните
структурни звена, подлежат на потвърждаване от
независимо звено, като се въвеждат своевременно
и изцяло в модела и се съхраняват в база данни,
предмет на редовен и периодичен преглед;“;
о) в т. 83.4.1 думите „сумарната експозиция“
се заменят с „общата експозиция“, а думите „от
метода“ се заменят със „съгласно метода“;
п) в т. 83.4.2 думите „бъдещи размери“ се
заменят с „бъдещи стойности“.
§ 55. В приложение 4 към глава дванадесета,
раздел І:
1. В т. 1.2.2 накрая се добавя „по предложение
на заместник-председателя“.
2. В т. 1.9.10 думата „рисковото“ се заменя с
„рисково“.
3. В т. 1.9.13:
а) в буква „а“ думите „загубите за годината“ се
заменят със „загубите за финансовата година“;
б) в буква „б“ думите „загубите за годината“ се
заменят със „загубите за финансовата година“.
4. В т. 1.9.14 след думата „дадена“ се добавя
„финансова“.
5. В т. 2.3.1 и 2.3.2 думите „връзка с обособяването“ се заменят с „връзка със съотнасянето“.
§ 56. В приложение 5 към глава дванадесета,
раздел ІІ:
1. В раздел ІІІ „Стойност на експозициите“:
а) в т. 1.8 навсякъде думите „централна насрещна страна“ се заменят с „централен съконтрагент“;
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б) в т. 2.1 думите „собствените средства“ се
заменят със „собствения капитал“.
2. В раздел ІV „Минимални изисквания за
използване на метода, основан на вътрешен
рейтинг“:
а) в т. 5.1.1 думата „управленските“ се заменя
с „управителните“;
б������������������������������
) ����������������������������
точка 5.2.1. се изменя така:
„5.2.1. Звеното за�����������������������������
����������������������������
контрол на кредитния риск е
независимо от управителните органи на инвестиционния посредник и от звеното за сключване
на сделки и се отчита директно пред отговорните ръководни лица. Звеното е отговорно за структурирането или избора, приложението, надзора
и резултатите на рейтинговата система, също
така редовно изготвя и анализира доклади за
резултатите на рейтинговата система.“
3. Точка 5.3 се изменя така:
„5.3. Вътрешен одит
Специализираната служба за вътрешен одит
или друго съвместимо независимо звено за одит
извършва веднъж годишно преглед на дейността
на инвестиционния посредник и рейтинговите
му системи, в това число дейността по кредитиране и оценка на рисковите параметри и конверсионните коефициенти.“
§ 57. В приложение № 6 към глава дванадесета,
раздел ІІІ „Редукция на кредитния риск“:
1. В т. 16.4 думите „собствените средства“ се
заменят със „собствения капитал“.
2. В т. 51.3 се правят следните изменения:
а) текстът преди т. 51.3.1 се изменя така:
„Инвестиционният посредник разполага със
звено за управление и контрол на риска, което:“;
б) т. 51.3.1. се изменя така:
„51.3.1. е независимо от звеното за сключване
на сделките;“;
в) в т. 51.3.3 думите „е отговорен“ се заменят
с „е отговорно“.
4. Точка 51.7 се изменя така:
„51.7. Звеното за вътрешен одит на инвестиционния посредник провежда периодичен преглед
на системите за измерване на риска, обхващащ
дейността на звеното за сключване на сделки и
звеното за управление и контрол на риска.“
§ 58. В приложение № 7 към глава дванадесета,
раздел ІV се правят следните изменения:
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1. В т. 6.3.1.7, буква „а“, подбуква „жж“ се
изменя така:
„жж) външни или вътрешни одитори, АКР
или звеното за управление и контрол на риска
следва да осъществяват периодични прегледи на
процеса на присъждане на вътрешна оценка и
качеството на експозициите на инвестиционния
посредник по програмата за покрити с активи
търговски ценни книжа; ако вътрешният одит
на инвестиционния посредник или звеното
за управление и контрол на риска изпълнява
прегледа, тези функции следва да са независими
от програмата за покрити с активи търговски
ценни книжа, а така също и от клиентските
взаимоотношения;“.
2. В т. 6.3.2 думите „по чл. 21, т. 1“ се заменят
с „по чл. 21“.
§ 59. В приложение № 8 към глава
тринадесета, раздел І „Капиталови изисквания
за операционен риск“ в т. 1.3 думата „доходи“ се
заменя с „приходи и разходи“.
§ 60. В приложение 10 т. 3 се изменя така:
„3. Всякакви други извънборсови деривативни
инструменти във връзка с индекси или параметри по т. 1, букви „а“ - „д“ и т. 2, букви „а“
- „г“, включително като минимум деривативните
финансови инструменти съгласно чл. 3 ЗПФИ,
букви „в“ - „е“, както и букви „з“ и „и“.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. В Наредба № 15 от 200�����������������
4����������������
г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите за вписване
обстоятелства (ДВ, бр. 54 от 2004 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16,������������������������������������
ал.
�����������������������������������
1, т. 7 , след думите „чл. 221
ЗППЦК“ запетаята се заличава и се поставя
съюзът „и“.
2. В чл. 25, ал. 2 в текста преди т. 1 думите
„съответно по чл. 74б“ се заменят със „съответно
по чл. 47б“.
§ 62. Наредбата се издава на основание § 25
във връзка с чл. 8, ал. 7 и 8 ЗПФИ и е приета с
Решение № 107-Н от 16.VІІ.2008 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател: Ап. Апостолов
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І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1��������
. ИЗДАДЕ
разрешение на
УД ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
да организира и управлява
ДФ ОББ ПАТРОНИУМ ЗЕМЯ

СОФИЯ	

лиценз на
БАЛКАНИКА ИМОТИ АДСИЦ
СОФИЯ	
МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ	
за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел
ОПТИМА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
СОФИЯ	
за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК
одобрение
 за замяна на обслужващото дружество на
СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

№ на решението
и дата на заседанието
1007-ДФ/04.08.2008

1008-ДСИЦ/04.08.2008
1041-ДСИЦ/07.08.2008
1015-УД/04.08.2008

СОФИЯ	
СОФИЯ	
ПЛОВДИВ

1011-ДСИЦ/04.08.2008
1082-ДСИЦ/18.08.2008
1129-ДСИЦ/28.08.2008

СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	

1012-ДСИЦ/04.08.2008
1013-ДСИЦ/04.08.2008
1083-ДСИЦ/18.08.2008

лицензия на
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ВАЙС МЕДИКА АД
(в процес на учредяване)
за доброволно здравно осигуряване

СОФИЯ	

1014-ЗОД/04.08.2008

временна забрана за публикуване търговото предложение на
СИГМА КОНСУЛТИНГ ООД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦИГАРЕНА ФАБРИКА - ПЛОВДИВ АД

ПЛОВДИВ

 за промени в устава на
БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

1075-ТП/18.08.2008

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ИЗГРЕВ ЕООД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

СОФИЯ

МЕЛ ХОЛДИНГ АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО АД

СОФИЯ

1076-ТП/18.08.2008
1077-ТП/18.08.2008

15

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

					

МЕЛ ХОЛДИНГ АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД
2����������������������
. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ ЗА
първично публично предлагане на
 емисия акции, издадени от
АРКО ТАУЪРС АДСИЦ
и вписа емисиите в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

 емисия конвертируеми облигации, издадени от

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
допускане до търговия на регулиран пазар на
 емисия корпоративни облигации, издадени от
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
и вписа емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

Бюлетин 8/2008

СОФИЯ
1078-ТП/18.08.2008

СОФИЯ	

1009-Е/04.08.2008

СОФИЯ	

1127-Е/28.08.2008

СОФИЯ	

1010-Е/04.08.2008

3��������
. ОТКАЗА
да����������������������������������������������������������������������
потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции на
���������������������������������������������������������������������
МАРИЦАТЕКС АД
ПЛОВДИВ

1042-ПД/07.08.2008

4. ПРИЗНА
пълна правоспособност на отговорен актюер на
КРАСИМИР МАРИНОВ ПЕТРОВ
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ЛЕВИ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ТАНЕВА
РОСЕН СТОЯНОВ КРАЧУНОВ
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА БИТУНСКА

1043-ОА/07.08.2008
1091-ОА/18.08.2008
1093-ОА/18.08.2008
1106-ОА/25.08.2008
1107-ОА/25.08.2008

5. ДОПУСНА
АНГЕЛ РУМЕЛИНОВ ВИДЕНОВ
1044-ОА/07.08.2008
СВЕТОСЛАВА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА
1086-ОА/18.08.2008
ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВСКИ
1087-ОА/18.08.2008
НИКОЛА ЙОРДАНОВ ПАМУКОВ
1088-ОА/18.08.2008
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ БУРНАСКИ
1089-ОА/18.08.2008
ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
1090-ОА/18.08.2008
БОРИС СТЕФАНОВ ПЕТРУНОВ
1103-ОА/25.08.2008
АНГЕЛИНА ПАВЛОВА ПИРОНСКА
1104-ОА/25.08.2008
АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ
1105-ОА/25.08.2008
до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер, насрочен за 29 септември, 12 и 26
октомври и 9 ноември 2008 г.
РЕНИ ЕНГИБАРОВА ЕНГИБАРОВА
1084-ОА/18.08.2008
до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване, насрочен за 28 септември и 9 ноември 2008 г.
ПЛАМЕН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВСКИ
1108-ОА/25.08.2008
до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване, насрочен за 9 ноември 2008 г.
6. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
като публично дружество
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ
БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ

СОФИЯ	
СОФИЯ	
СОФИЯ	

1079-ПД/18.08.2008
1109-ПД/25.08.2008
1128-ПД/28.08.2008

емисия акции, издадени от
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ
- ФЕЕИ АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ

СОФИЯ	
СОФИЯ	

1080-Е/18.08.2008
1081-Е/18.08.2008
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ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление ������������������������������������
„�����������������������������������
Надзор на инвестиционната дейност“:
1. ПРЕКРАТИ
откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ спрямо
СЕРДИКОМ АД
СОФИЯ	
996-ПД/01.08.2008
ПРАМ ТУРИСТ АД
СОФИЯ	
997-ПД/01.08.2008
ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД
ПЛОВДИВ
1030-ПД/05.08.2008
ЗИНО АД
КАЗАНЛЪК
1049-ПД/11.08.2008
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД
ПЛОВДИВ
1101-ПД/25.08.2008
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
СОФИЯ	
1116-ПД/27.08.2008
ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД
СОФИЯ	
1117-ПД/27.08.2008
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ	
1118-ПД/27.08.2008
ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВДОЛ АД
С. ГОЛЕМО СЕЛО
1122-ПД/27.08.2008
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
СОФИЯ	
1123-ПД/27.08.2008
ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФИ
1125-ДСИЦ/28.08.2008
ИММИ АД
СОФИЯ	
1132-ПД/28.08.2008
БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
СОФИЯ	
1133-ПД/28.08.2008
ТОДОРОВ АД
СОФИЯ	
1135-ПД/29.08.2008
2. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промени в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на
ДФ ЦКБ ЛИДЕР������������������
	�����������������
999-ДФ/01.08.2008
ДФ ЦКБ АКТИВ�������������������
	������������������
1000-ДФ/01.08.2008
ДФ ЦКБ ГАРАНТ�������������������
	������������������
1001-ДФ/01.08.2008
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ�������������������
	������������������
1004-ДФ/04.08.2008
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ�������������������
	������������������
1005-ДФ/04.08.2008
ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД СОФИЯ�������������������
	������������������
1016-ИД/04.08.2008
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК�������������������
	������������������
1017-ДФ/04.08.2008
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ�������������������
	������������������
1018-ДФ/04.08.2008
ДФ ПИБ КЛАСИК�������������������
	������������������
1021-ДФ/05.08.2008
ДФ ПИБ ГАРАНТ�������������������
	������������������
1024-ДФ/05.08.2008
ДФ ПИБ Авангард	������������������
1027-ДФ/05.08.2008
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС�������������������
	������������������
1038-ДФ/07.08.2008
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ�������������������
	������������������
1039-ДФ/07.08.2008
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ�������������������
	������������������
1040-ДФ/07.08.2008
ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ�������������������
	������������������
1056-ДФ/15.08.2008
ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ�������������������
	������������������
1057-ДФ/15.08.2008
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ�������������������
	������������������
1059-ДФ/15.08.2008
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20�������������������
	������������������
1061-ДФ/15.08.2008
ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ�������������������
	������������������
1063-ДФ/15.08.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ�������������������
	������������������
1064-ДФ/15.08.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ�������������������
	������������������
1065-ДФ/15.08.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА�������������������
	������������������
1066-ДФ/15.08.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА�������������������
	������������������
1067-ДФ/15.08.2008
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН�������������������
	������������������
1068-ДФ/15.08.2008
ИД НАДЕЖДА АД СОФИЯ�������������������
	������������������
1111-ИД/25.08.2008
ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД�������������������
	������������������
1115-ИД/26.08.2008

 на програма с мерки за привеждане активите на

ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД�������������������
	������������������
1002-ДФ/04.08.2008
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД�������������������
	������������������
1003-ДФ/04.08.2008
в съответствие с изискванията на закона

 за промени в правилата на

ДФ ПИБ КЛАСИК�������������������
	������������������
1020-ДФ/05.08.2008
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ДФ ПИБ ГАРАНТ�������������������
	������������������
1023-ДФ/05.08.2008
ДФ ПИБ АВАНГАРД�������������������
	������������������
1026-ДФ/05.08.2008
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ�������������������
	������������������
1052-ДФ/13.08.2008
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ�������������������
	������������������
1053-ДФ/13.08.2008
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ�������������������
	������������������
1058-ДФ/15.08.2008
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20�������������������
	������������������
1060-ДФ/15.08.2008
ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ�������������������
	������������������
1062-ДФ/15.08.2008
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД�������������������
	������������������
1071-ДФ/18.08.2008
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД�������������������
	������������������
1072-ДФ/18.08.2008
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР�������������������
	������������������
1073-ДФ/18.08.2008
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД�������������������
	������������������
1074-ДФ/18.08.2008

 за промени в правилата за оценка и управление на риска на

ДФ ПИБ КЛАСИК�������������������
	������������������
1022-ДФ/05.08.2008
ДФ ПИБ ГАРАНТ�������������������
	������������������
1025-ДФ/05.08.2008
ДФ ПИБ АВАНГАРД�������������������
	������������������
1028-ДФ/05.08.2008
ИД НАДЕЖДА АД СОФИЯ�������������������
	������������������
1112-ИД/25.08.2008

 за промени в устава на

ИД НАДЕЖДА АД�������������������������
	������������������������
СОФИЯ�������������������
	������������������
1050-ИД/12.08.2008
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД�������������������������
	������������������������
СОФИЯ�������������������
	������������������
1051-ИД/13.08.2008
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД�������������������������
	������������������������
СОФИЯ�������������������
	������������������
1069-ИД/15.08.2008
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД�������������������������
	������������������������
СОФИЯ�������������������
	������������������
1121-ИД/27.08.2008

 за промени в договора за депозитарни услуги на

ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

1097-ДФ/25.08.2008

3. ЗАДЪЛЖИ ЛИЦАТА,
управляващи и представляващи
СЛИВНИЦА 1968 АД
СЛИВНИЦА
1006-ПД/04.08.2008
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
СОФИЯ	
1029-ДСИЦ/05.08.2008
ЕКОТАБ АД
С. БАРАКОВО
1048-ПД/11.08.2008
СТОК ПЛЮС АД
БАНКЯ	
1055-ПД/15.08.2008
БЕЛОПАЛ АД (Н)
СОФИЯ	
1110-ПД/25.08.2008
да отстранят непълнотите в представения ГФО за дейността за 2007 г. чрез E-Register
САФ МАГЕЛАН АД
СОФИЯ	
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред

1037-ПД/06.08.2008

ВЕЛПА -91 АД
СТРАЖИЦА
1102-ПД/25.08.2008
СМП - БУХОВО АД
БУХОВО
1113-ПД/26.08.2008
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
ВАРНА
1119-ПД/27.08.2008
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
СОФИЯ	
1120-ПД/27.08.2008
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
БУРГАС
1126-ПД/28.08.2008
БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	1131-ПД/28.08.2008
ФИЛТЕКС АД
ПЛОВДИВ
1134-ПД/29.08.2008
да предприемат всички необходими действия да бъде проведено РГОСА за отчетната 2007 г.
4. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия облигации, издадени от
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
СОФИЯ	

1130-Е/28.08.2008

5. Във връзка със спазване изискванията на ЗКФН, ЗППЦК и нормативните актове по прилагането
им със заповед на зам.-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, беше
извършена проверка на инвестиционен посредник:
 КАПМАН АД
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УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ОДОБРИ
избора на
ВОЛФГАНГ ЕДУАРД КИНДЛ
за член на НС на
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД
ЩЕПАН ПОПЕЛКА
за член на УС на
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ПЕЛЕВ
за член на УС на
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯНА ИВАНАОВА ДИНКОВА
за членове на УС и изп. директори на
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
ФОРУМ ПЛЮС ЕООД
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
БУЛФАРМА ООД
за членове на НС на
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД

998-ЖЗ/01.08.2008
СОФИЯ	
1019-ОЗ/05.08.2008
СОФИЯ
1031-ЗОД/06.08.2008
СОФИЯ
1032-ЗОД/06.08.2008
1033-ЗОД/06.08.2008
СОФИЯ
1034-ЗОД/06.08.2008
1035-ЗОД/06.08.2008
1036-ЗОД/06.08.2008
СОФИЯ

МАРИЯ СТОЯНОВА МАСЛАРОВА - ГЪРКОВА		
за изп. директор на
ЗПК ЛЕВ ИНС АД СОФИЯ

1094-ОЗ/19.08.2008

ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ 		
за прокурист на
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
СОФИЯ

1096-ЖЗ/20.08.2008

предложения от
ЖЗК ДСК ГАРАНЦИЯ	
СОФИЯ	
1070-ЖЗ/18.08.2008
краткосрочен план по чл. 86, ал. 2 КЗ за допълнително набиране на собствени средства
2. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
АПРИЛ РИСК САЛЮШЪНС АД
СОФИЯ	
ВК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
СОФИЯ	
УЛАНИ ЕООД
ПЛОВДИВ
СИВОВ - ГРУП ЕООД
БУРГАС
ФИНСЕЙЛС ЕООД
СОФИЯ	

1045-ЗБ/07.08.2008
1046-ЗБ/08.08.2008
1095-ЗБ/20.08.2008
1114-ЗБ/26.08.2008
1124-ЗБ/28.08.2008

3. ОТКАЗА
да одобри
КРАСЕН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ
за независим член на НС на
ЗПАД ДЗИ

1047-ЖЗ/08.08.2008

4. ИЗДАДЕ
акт за установяване на административно нарушение на:
ХДИ ЗАД
ИНТЕРАМЕРИКАН ЗЕАД
ИНТЕРАМЕРИКАН ЗЕАД
ЗПАД АРМЕЕЦ
ЗПАД БУЛСТРАД
ЗПАД БУЛСТРАД
ЗПАД БУЛСТРАД
ЗД БУЛ ИНС АД
ХДИ ЗАД

СОФИЯ	

Р-06-466/05.08.08
Р-06-468/06.08.08
Р-06-469/06.08.08
Р-06-470/08.08.08
Р-06-474/12.08.08
Р-06-475/12.08.08
Р-06-476/12.08.08
Р-06-483/15.08.08
Р-06-494/28.08.08
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наказателно постановление на:
ЗПАД АРМЕЕЦ
ЗБ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ ООД

Р-10-246/01.08.08
Р-10-247/05.08.08

Заповед № 163/21.08.2008 г.,
с която допълва списъка на регистрираните одитори, които имат право да заверяват годишните финансови
отчети на застрахователи съгласно чл. 102, ал. 1 КЗ, с лицето
ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ
5. През август 2008 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 45 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ИЗДАДЕ
разрешение на
ПОД ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД
за управление на
УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

СОФИЯ
1098-УПФ/25.08.2008
1099-ППФ/25.08.2008
1100-ДПФ/25.08.2008

2. УТВЪРДИ
изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и
пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и 2 КСО
1136-ПОД/29.08.2008

ІІІ. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията
за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:
Основание за вписване:
РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД

РГ-03-0136
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
РГ-03-0226
АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
РГ-03-0193
БАНКА ДСК ЕАД
РГ-03-0112
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
РГ-03-0196
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
РГ-03-0227	ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
		
РГ-03-0146
ДЕЛТАСТОК АД
РГ-03-0221
ЕФГ СЕКЮРИТИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
РГ-03-0073
ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
РГ-03-0127
ИНВЕСТ БАНК АД
РГ-03-0061
ИП ФИКО ИНВЕСТ ООД
РГ-03-0072
КАПМАН АД
РГ-03-0053
КАРОЛ АД
РГ-03-0215
КД СЕКЮРИТИС ЕАД
РГ-03-0196
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД
РГ-03-0081
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
РГ-03-0211
ПОЗИТИВА АД
РГ-03-0036
ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД
РГ-03-0015
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
РГ-03-0089
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД
РГ-03-0202
СИИ СЕКЮРИТИЗ АД
РГ-03-0197
СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД
РГ-03-0078
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
РГ-03-0157
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
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чл. 15, ал. 1, т. 6, 10 и 12

б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:

чл. 16, ал.1, т. 6 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „а“
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1 т. 1 - 5, 8, 10, 15, 16 и 18;
чл. 16, ал. 1, т. 4 и 8
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 6, т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1, 10 и 21; чл. 17, ал. 1, т. 11
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 6, т. 14, буква „г“
чл. 14, ал. 1, т. 6, 8,16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4
чл. 16, ал. 1, т. 6, 7 и т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 8, 14, 17 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6
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РГ-03-0127
ТБ ИНВЕСТБАНК АД
РГ-03-0103
ТОКУДА БАНК АД
РГ-03-0105
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
РГ-03-0141	ЮГ МАРКЕТ АД
РГ-03-0092	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

РГ-04-0010
РГ-04-0002

АДВАНС ИНВЕСТ АД
ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
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чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“
чл. 14, ал. 1, т. 18 и 21
чл. 16, ал.1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6 и т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 6

в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните дружества
по партидата на:

чл. 22, ал. 3, т. 1
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 21 и 22

г) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:

РГ-05-1277
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
РГ-05-1453
АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ
РГ-05-1438
БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
РГ-05-1431
БИОИАСИС АД
РГ-05-1266
БЛЕК СИИ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
РГ-05-1425
БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ
РГ-05-0536
ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1391
ДИТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
РГ-05-1371
ДОМОКАТ АД
РГ-05-1377
ДФ АДВАНС IPO ФОНД
РГ-05-1287
ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1208
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1257
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
РГ-05-1395
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
РГ-05-1394
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
РГ-05-1438
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
РГ-05-1398
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1153
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1427
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1204
ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211
ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
РГ-05-1259
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
РГ-05-1341
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1202
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
РГ-05-1232
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1384
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
РГ-05-1233
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ	
РГ-05-0513
ЕКОТАБ АД
РГ-05-1191
ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-1129
ЗПАД БУЛСТРАД
РГ-05-1134
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
РГ-05-1189
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
РГ-05-1092
ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД
РГ-05-0096
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
РГ-05-1161
ИД КАМПАН КАПИТАЛ АД
РГ-05-0915
ИММИ АД
РГ-05-1207
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
РГ-05-1449
КАМПАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ АД
РГ-05-1176
КД ПЕЛИКАН АД
РГ-05-0355
КРЕМИКОВЦИ АД
РГ-05-1293
МОНБАТ АД
РГ-05-1393
ПИ АР СИ АДСИЦ
РГ-05-0076
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1125
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
РГ-05-1181
СГАМ ФОНД (ЛЮКСЕМБУРГ) със 7 подфонда
РГ-05-0403
СЛИВНИЦА – 1968 АД
РГ-05-0511
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД
РГ-05-1326
ТОДОРОВ АД
РГ-05-0820
ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД
РГ-05-1367
УЛПИНА АДСИЦ
РГ-05-1320	ФИА БЪЛГАРИЯ АД
РГ-05-1294	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
РГ-05-1269	ХИНЧОВСКИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

чл. 14, ал. 1, т. 5, 16 и 21
чл. 14, ал. 1, т. 10; чл. 17, ал. 3, т . 2; ал. 4, т. 2
чл. 17, ал. 4, т. 17
чл. 17, ал. 3 ,т. 17
чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 10 - 13; чл. 18, т. 11
чл. 17, ал. 4, т. 2
чл. 17, ал. 4, т. 2
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал.5, т. 2
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 14, ал. 1, т. 23
чл. 17, ал. 4, т. 17
чл. 14, ал. 1, т. 1
чл. 17, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 17, ал. 4, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 21
чл. 17, ал. 4, т. 2
чл. 14, ал. 1, т. 23
чл. 14, ал. 1, т. 21
чл. 14, ал. 1, т. 26
чл. 14, ал. 1, т. 27
чл. 17, ал. 4, т. 17
чл. 18, т. 11
чл. 17, ал. 4, т. 17
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 14, ал. 1, т. 23
чл. 14, ал.1, т. 21
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 14, ал.1, т. 21
чл. 18, т. 11
чл. 17, ал. 3, т.14
чл. 18, т. 11
чл. 19, ал. 3, буква „г“
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РГ-05-1334	ХЮНДАЙ ФИНАНС АДСИЦ
РГ-05-1281	ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

чл. 14, ал. 1, т. 26
чл. 17, ал. 4, т. 17

РГ-06-0807
АННА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
РГ-06-1446
ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
РГ-06-1092
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
РГ-06-1154
ДИАНА ТОДОРОВА ДИНЕВА
РГ-06-1432
ДИМИТЪР АТАНАСОВ НАСЕВ
РГ-06-1239
ЕМИЛ АТАНАСОВ ПАНКОВ
РГ-06-1245
ЕМИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
РГ-06-1405
ИРЕНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
РГ-06-0996
МИЛКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
РГ-06-0968
НЕЛИ МАНОЛОВА ПЕТРОВА
РГ-06-1521
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ВИТЛИЕМОВ
РГ-06-1492
НИКОЛАЙ МАРЬОВ ВАНЬОВ
РГ-06-1007
ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
РГ-06-1412
РОСИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РГ-06-0568
СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
РГ-06-1212
СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ТАСЕВ
РГ-06-1527	ХРИСТО ИВАНОВ ДУРЕВ

чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3		
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
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д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации
по партидата на:

РГ-08-0011
РГ-08-0028
РГ-08-0036
РГ-08-0013
РГ-08-0012

РГ-05-0335

е) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:

БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕВЪР УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

 Промени в адреси и телефони

чл. 23, ал. 1, т. 5
чл. 23, ал. 1, т. 8
чл. 14, ал. 1
чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 8

Други уведомления

МЕТАЛОКЕРАМИКА - И АД (н)

		

 Промени на директори за връзки с инвеститорите
РГ-05-1425
РГ-05-1414
РГ-05-1397
РГ-05-1197
РГ-03-0196

БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
СТОК ПЛЮС АД
ТРАНСКАРТ АД

 Промени в наименованието
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД

9900-Нови пазар
ул. „Цар Освободител“ № 36
Ахмед Джелилов Байрактаров
Катерина Александрова Боева
Теодора Велинова Янкова
Явор Красимиров Панев
Зорница Петрова Ананиева
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК за представени������������������������������
финансови отчети за дейността
�����������������������������
РГ-05-1356
РГ-05-0599
РГ-05-1379
РГ-05-1378
РГ-05-1208
РГ-05-1257
РГ-05-1395
РГ-05-1394
РГ-05-1438
РГ-05-1347
РГ-05-1305
РГ-05-1209
РГ-05-1406
РГ-05-1217
РГ-05-1203
РГ-05-1443
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БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
БИСЕР ОЛИВА АД
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ ДСК БАЛАНС
ДФ ДСК ИМОТИ
ДФ ДСК РАСТЕЖ
ДФ ДСК СТАНДАРТ
ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП КТОКС

РГ-05-1442
РГ-05-1227
РГ-05-1213
РГ-05-1403
РГ-05-1355
РГ-05-1231
РГ-05-1254
РГ-05-1253
РГ-05-1396
РГ-05-1249
РГ-05-1248
РГ-05-1247
РГ-05-1246
РГ-05-1375
РГ-05-1376
РГ-05-1339
РГ-05-1340

ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН $ ФОНД
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ КАПМАН МАКС
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН
ДОЛАРОВ ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
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РГ-05-1338
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
РГ-05-1259
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
РГ-05-1341
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
РГ-05-1202
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
РГ-05-1232
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
РГ-05-1384
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
РГ-05-1233
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
РГ-05-1281
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
РГ-05-1401
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
РГ-05-1418
ЕВРОПА ЛАЙЪН ГРУП АД
РГ-05-0132
ЕЛЕКТРОНИКА АД
РГ-05-1013
ЕМПИ АД (н)
РГ-05-1432
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 		
	ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
РГ-05-1250
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АД
РГ-05-1189
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
РГ-05-1092
ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД
РГ-05-0023
ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
РГ-05-1176
ИД КД ПЕЛИКАН
РГ-05-1110
ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
РГ-05-0915
ИММИ АД
РГ-05-1449
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ АД
РГ-05-1427
КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426
КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1413
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
РГ-05-0737
ЛОТОС АД
РГ-05-0020
НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ
РГ-05-1201
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РГ-05-1188
ОБЩИНА ШУМЕН
РГ-05-0371
ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД (н)
РГ-05-0688
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД
РГ-05-0731
РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД (л)
РГ-05-0526
РОДИНА 91 АД
РГ-05-0846
РОДОПСКА СЛАВА АД
РГ-05-1323
СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ
РГ-05-0403
СЛИВНИЦА - 1968 АД
РГ-05-0711
СМП - БУХОВО АД
РГ-05-1445
СПОРТ ДЕПО АД
РГ-05-1219
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1218
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1307
СТАНДАРТ МЕЖДУНАРОДЕН
ИНВЕСТМЪНТ ФОНД
РГ-05-0724
СТОМАНА АД (н)
РГ-05-0702	ФИЛТЕКС АД

Тримесечно уведомление за текущия етап
на производството по несъстоятелност
РГ-05-0421

ИНТЕРИОР АД

Месечни счетоводни баланси - юли 2008 г.
РГ-05-1387
РГ-05-1365
РГ-05-1377
РГ-05-1287
РГ-05-1379
РГ-05-1378
РГ-05-1254
РГ-05-1366
РГ-05-1252
РГ-05-1279
РГ-05-1360
РГ-05-1208

ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL
COMMODITY FUND
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН
ДФ АДВАНС IPO ФОНД
ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20
ДФ БАЛКАНИ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

		

РГ-05-1257
РГ-05-1394
РГ-05-1395
РГ-05-1438
РГ-05-1275
РГ-05-1347
РГ-05-1305
РГ-05-1209
РГ-05-1406
РГ-05-1217
РГ-05-1203
РГ-05-1276
РГ-05-1442
РГ-05-1443
РГ-05-1398
РГ-05-1362
РГ-05-1361
РГ-05-1231
РГ-05-1253
РГ-05-1427
РГ-05-1426
РГ-05-1226
РГ-05-1225
РГ-05-1382
РГ-05-1381
РГ-05-1380
РГ-05-1396
РГ-05-1249
РГ-05-1248
РГ-05-1247
РГ-05-1246
РГ-05-1375
РГ-05-1376
РГ-05-1204
РГ-05-1211
РГ-05-1308
РГ-05-1309
РГ-05-1340
РГ-05-1338
РГ-05-1219
РГ-05-1218
РГ-05-1307
РГ-05-1259
РГ-05-1341
РГ-05-1202
РГ-05-1232
РГ-05-1384
РГ-05-1233
РГ-05-1348
РГ-05-1354
РГ-05-1346
РГ-05-1281
РГ-05-1401
РГ-05-1250
РГ-05-0023
РГ-05-1161
РГ-05-1176
РГ-05-0098
РГ-05-1339
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ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 5 ЦИЕ
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 6 ПАРИЧЕН
ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ
ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ ДСК БАЛАНС
ДФ ДСК ИМОТИ
ДФ ДСК РАСТЕЖ
ДФ ДСК СТАНДАРТ
ДФ ЕВРОПА
ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС
ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
ДФ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
ДФ КАПМАН МАКС
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ДФ ПИБ АВАНГАРД
ДФ ПИБ ГАРАНТ
ДФ ПИБ КЛАСИК
ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН
ДОЛАРОВ ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ
ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ
ДФ СЕНТИНЕЛ - РАПИД
ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ 			
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ 			
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
ДФ ЦКБ АКТИВ
ДФ ЦКБ ГАРАНТ
ДФ ЦКБ ЛИДЕР
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АД
ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ
ИД КАПМАН КАПИТАЛ
ИД КД ПЕЛИКАН АД
ИД НАДЕЖДА АД
СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
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ІV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията на чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията за финансов
надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:
Наименование на дружеството,
чиито акции са обект на трансакцията

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

А.В. БИЛДИНГС АД
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
АГРО ФИНАНС АДСИЦ	ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
АРКО ИМПОРТ ЕООД
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
УПФ ДОВЕРИЕ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
КАРОЛ ФИНАНС ЕООД
БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БАЛКАН КЕМИКЪЛС ЕООД
БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
МАРЧЕЛО ДЖАВАРИНИ
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД
К.В.К. ИНВЕСТ АД
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	ФУРАЖИ - ПРАВЕЦ ЕАД
ВЕЛПА - 91 АД
НОРЕКОМ ГМБХ ВНОС И ИЗНОС ООД, ГЕРМАНИЯ
ВЕЛПА - 91 АД
ЕЛДЕР КОМЕРСИАЛ ИНК.,
БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ
ИНТРАНСМАШ ИНЖЕНЕРИНГ АД
АЛФА АСЕТС ЕООД
МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД
ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО АД
МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД
МЕЛ ХОЛДИНГ АД
МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД
КООПЕРАЦИЯ КПФС МЛЕКАРЕВО
МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС АД
КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО
ПАРК АДСИЦ
KINSALE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, ИРЛАНДИЯ
ПАРК АДСИЦ
ВЕРИЛА ЛУБРИКЪНТС ЕАД
ПАРК АДСИЦ
УПФ ДОВЕРИЕ
ПИ АР СИ АДСИЦ
АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ ПОПОВ
ПИ АР СИ АДСИЦ
ТОДОР ХРИСТОСКОВ РОГАЧЕВ
ПИРИНХАРТ АД	ХАНФОРД КЪНСЪЛТАНСИ (ОУВЪСИИС) ЛИМИТЕД,
КИПЪР
РОДОПСКА СЛАВА АД
АКБ КОРПОРАЦИЯ ХАД
РОДОПСКА СЛАВА АД
КАРТАЛ ЕООД
СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО АД
КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО
СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО АД
КООПЕРАЦИЯ КПФС - МЛЕКАРЕВО
СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО АД
МЕЛ ХОЛДИНГ АД
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ
СОФАРМА АД
ТЕЛСО АД
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
ИД НАДЕЖДА АД
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
СОФАРМА АД
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ СТОЕВ
СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
СПАРКИ ЕЛТОС АД
АРТИО ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЛЛС - USA
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД
ЦИТРУС ФРУТ ЕООД
ТУРИН ИМОТИ АДСИЦ
ЛУКАН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ
ТУРИН ИМОТИ АДСИЦ
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	ФОРУКОМ АД
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ВЕНЕРА - СТИЛ ООД
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
АКВА - 3 ООД
ХИМКО АД
ДУПНИЦА - ТАБАК
ЦИГАРЕНА ФАБРИКА-ПЛОВДИВ АД
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ
ЦИГАРЕНА ФАБРИКА-ПЛОВДИВ АД
СИГМА КОНСУЛТИНГ ООД
ЦИГАРЕНА ФАБРИКА-ПЛОВДИВ АД	ФИНАНСКОНСУЛТ ЕООД
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