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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници *

(обн., ДВ, бр. 97 от 2006 г.; попр., бр. 4 от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г. и бр. 102 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 142 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думите „може да бъде изложен,“
се добавя „политики за възнагражденията съгласно раздел Iа, които насърчават ефективното
управление на риска“.
2. В ал. 2 се правят следните промени:
а) в т. 6, буква „а“ след израза „секюритизационни сделки,“ се добавя „включително на
репутационния риск (какъвто възниква във
връзка със сложни структури или продукти)“, а
след думите „инвестиционният посредник е“ се
добавя „инвеститор,“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. относно ликвидния риск:
а) разработени са устойчиви стратегии, политики, процедури и системи за установяване,
измерване, управление и наблюдение на ликвидния риск, които са:
1. за подходящи времеви хоризонти, включително за един работен ден, с цел осигуряване
поддържането на адекватно равнище на ликвидни
буфери;
2. съобразени с групите дейности, валутите
и лицата и включват подходящи механизми за
разпределение на разходите, ползите и рисковете,
свързани с ликвидността;
3. съответстват на комплексността, рисковия
профил, обхвата на дейност на инвестиционния
посредник и толеранса към риск, установен от
управителния орган;
*

ДВ, бр. 20 от 2011 г.

4. отразяват значимостта на инвестиционния
посредник във всяка държава членка, в която той
упражнява дейност;
б) инвестиционният посредник информира
за нивото на толеранс към риска за всяка група
дейности;
в) разработени са методологии за установяване, измерване, управление и текущия контрол на
източниците на финансиране, които обхващат:
1. текущите и прогнозираните значими парични
потоци, произтичащи от активи, задължения и
задбалансови позиции, включително условните
задължения;
2. възможния ефект на репутационния риск;
г) инвестиционният посредник разглежда
алтернативни сценарии по отношение на ликвидните си позиции и на редуциращите риска
фактори, като допусканията, на които се основават решенията му във връзка с източниците на
финансиране, подлежат на редовен преглед; в
тази връзка алтернативните сценарии обхващат
по-специално задбалансовите позиции и другите
условни задължения, включително задълженията на предприятия с предмет на дейност секюритизация или други лица със специална цел, по
отношение на които инвестиционният посредник действа като спонсор или предоставя значителна ликвидна подкрепа;
д) инвестиционният посредник взема под
внимание възможното въздействие на спецификата на посредника и на пазара като цяло,
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както и комбинирани алтернативни сценарии;
инвестиционният посредник взема предвид
различни времеви хоризонти и различни степени
на симулирани условия на криза;
е) инвестиционният посредник коригира своите стратегии, вътрешни политики и лимити
в зависимост от ликвидния риск и разработва ефективни планове за непредвидени
обстоятелства, като отчита резултатите от алтернативните сценарии, посочени в буква „г“;
ж) за преодоляване на възможни ликвидни
затруднения инвестиционният посредник разработва планове за непредвидени обстоятелства,
съдържащи подходящи стратегии и мерки
за прилагането им при евентуален недостиг
на ликвидност; тези планове подлежат на
редовно тестване, актуализиране въз основа
на получените резултати от алтернативните
сценарии, посочени в буква „г“; плановете се
докладват на управителния орган на инвестиционния посредник и се одобряват от него,
като вътрешните политики и процеси могат да
бъдат съответно коригирани.“
§ 2. В глава петнадесета се създава раздел Iа:
„Раздел Іа
Политики за възнагражденията
Чл. 142а. (1) Инвестиционните посредници
приемат и прилагат политики относно възнагражденията, които включват заплати и други
финансови и материални стимули, включително
облаги, свързани с пенсиониране, за следните
категории персонал:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни функции, и
4. всички служители, чиито възнаграждения
са съразмерни с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват
съществено влияние върху рисковия профил на
инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционният посредник следва
следните принципи при прилагане политиката
за възнагражденията, като се вземат предвид
естеството, мащабът и комплексността на неговата дейност, структурата на вътрешната му
организация и обхватът на извършваните от него
инвестиционни услуги и дейности:
а) осигуряване на надеждно и ефективно
управление на риска и ненасърчаване на
поемането на риск, който надвишава допуснатото от инвестиционния посредник ниво;
б) съответствие със стратегията, целите,
ценностите и дългосрочните интереси на ин-
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вестиционния посредник, както и прилагане на
мерки за избягване на конфликти на интереси.
(3) Инвестиционните посредници могат да
определят освен постоянно, така и променливо
възнаграждение, които трябва да бъдат в такова
съотношение, че постоянното да представлява
достатъчно висок дял от общото възнаграждение, както и да позволява прилагането на
гъвкава политика относно променливото възнаграждение, включително възможността то да
не бъде изплащано.
Чл. 142б. (1) Надзорният орган на инвестиционния посредник, а при липса на такъв управителният му орган приема, периодично подлага
на преглед основните принципи на политиката
за възнагражденията и е отговорен за нейното
прилагане.
(2) Звеното за вътрешен одит извършва периодичен преглед поне веднъж годишно на прилагането на политиката за възнагражденията.
В случай че инвестиционният посредник няма
създадено звено за вътрешен одит, периодичният
преглед се извършва от отдела за вътрешен
контрол.
(3) Служителите, изпълняващи контролни
функции, са независими от служителите на
инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, разполагат с подходящи правомощия и получават възнаграждения съобразно
степента на постигане на целите, свързани с
техните функции, независимо от резултатите от
дейностите, постигнати от струк-турните звена,
които контролират.
(4) Върху възнагражденията на ръководните
сред служителите по чл. 142а, ал. 1, т. 2 и 3 лица
се осъществява надзор пряко от комитета по
възнагражденията. В случай че такъв комитет не
е създаден, надзорът се извършва от надзорния
орган, съответно при липса на такъв - от управителния орган на дружеството.
Чл. 142в. (1) Променливото възнаграждение
е обвързано с резултатите от дейността, като
неговият общ размер се основава на комбинация
от оценките за дейността на отделното лице,
на съответното структурно звено, както и на
цялостните резултати на инвестиционния посредник. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови,
така и нефинансови критерии.
(2) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на променливите
възнаграждения да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
инвестиционния посредник рискове.
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(3) Оценката на резултатите от дейността,
използвана за изчисляване на променливите
възнаграждения и разпределението им, включва
корекция за всички видове настоящи и бъдещи
рискове и отчита цената на капитала, както и
необходимата ликвидност.
(4) Общият размер на променливото възнаграждение не ограничава способността на инвестиционния посредник да поддържа и подобрява
капиталовата си база.
(5) Променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи,
които улесняват заобикалянето на изискванията
на наредбата.
(6) Инвестиционният посредник може да
предоставя гарантирано променливо възнаграждение единствено на новоназначени служители
и го изплаща само първата година.
(7) Обезщетенията, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се възнаграждава
неуспехът.
(8) Лицата по чл. 142а, ал. 1 не могат да
използват лични стратегии за хеджиране или
застраховане, свързани с възнагражденията
или отговорността, с цел да се намали ефектът на отчитането на риска, заложен във
възнагражденията им.
Чл. 142г. (1) Променливото възнаграждение,
включително отложената му част, се изплаща
само ако това не застрашава стабилността на
инвестиционния посредник, като се вземат
предвид:
1. финансовото състояние на инвестиционния
посредник, и
2. резултатите от дейността на инвестиционния посредник, на структурното звено и на
приноса на съответния служител.
(2) Ако е налице отрицателен или незадоволителен финансов резултат, променливите
възнаграждения се ограничават чрез намаляване на плащанията по разсрочените възнаграждения или възстановяване на изплатени или
придобити възнаграждения.
Чл. 142д. (1) Не по малко от 50 % от променливото възнаграждение представлява съвкупност от следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани с
акции, както и равностойни непарични инструменти, които са част от капитала на инвестиционния посредник, в случай че инвестиционният посредник не е публично дружество; и
2. инструменти по чл. 6а, които по подходящ
начин отразяват кредитното качество на
инвестиционния посредник.
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(2) Инструментите по ал. 1 подлежат на
подходяща политика на ограничаване на прехвърлянето им, целяща постигане на съответствие
между стимулите и дългосрочните интереси
на инвестиционния посредник. Това правило
се прилага както за частта от променливото
възнаграждение, разсрочена в съответствие с ал.
3, така и за частта, която не е разсрочена.
(3) Не по-малко от 40 % от променливото
възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност от три до пет години в
зависимост от икономическия цикъл, естеството
на дейността на инвестиционния посредник
и произтичащите от това рискове, както и от
длъжността на съответния служител.
(4) За лицата, получаващи променливо възнаграждение в особено голям размер, разсрочената част по ал. 3 е най-малко 60 %.
(5) Изплащането на разсрочено променливо
възнаграждение се извършва пропорционално
или чрез постепенно нарастване през периода
на разсрочване.
Чл. 142е. (1) Когато инвестиционният посредник предвижда облаги, свързани с пенсиониране,
неговата пенсионна политика съответства на
бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните му интереси.
(2) При пенсиониране облагите по ал. 1
се предоставят под формата на определените
в чл. 142д, ал. 1 инструменти и подлежат на
петгодишен период на ограничаване на прехвърлянето им.
(3) В случай на прекратяване на правоотношението преди изпълнение на условията за
пенсиониране предоставянето на инструментите
по ал. 2 се отлага от инвестиционния посредник
за срок от пет години.
Чл. 142ж. За инвестиционен посредник,
който се е възползвал от извънредна държавна
помощ, се прилагат следните правила:
1. променливото възнаграждение строго се
ограничава като процент от нетните приходи,
когато то е несъвместимо с поддържането
на разумна капиталова база и навременното
прекратяване на държавната подкрепа;
2. преструктурира възнагражденията по
начин, който да е съобразен с разумното управление на риска и дългосрочния растеж,
включително и когато е подходящо, установяването на граници за възнагражденията на
лицата, които ефективно ръководят стопанската
дейност на инвестиционния посредник;
3. на лицата, които ефективно ръководят
стопанската дейност на инвестиционния посредник, не се изплаща променливо възнаграждение, освен ако това е обосновано.
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Чл. 142з. Инвестиционните посредници
прилагат разпоредбите по чл. 142а - 142ж на
равнище група, предприятие майка и дъщерни
дружества, включително по отношение на
тези от тях, установени в офшорни финансови
центрове.
Чл. 142и. (1) Инвестиционните посредници,
които са значими от гледна точка на естеството,
обхвата и комплексността на тяхната дейност и
вътрешната им организация, създават комитет
по възнагражденията.
(2) Комитетът по възнагражденията отговаря
за изготвянето на решения относно възнагражденията, включително такива, които оказват
влияние върху риска и управлението на риска
на инвестиционния посредник и които да бъдат
взети от надзорния орган, съответно при липса
на такъв - от управителния орган.
(3) При вземането на решения по ал. 2 комитетът по възнагражденията отчита дългосрочните интереси на акционерите, инвеститорите и
други заинтересовани страни в инвестиционния
посредник.
Чл. 142к. (1) Съставът на комитета по възнагражденията се определя така, че да може
да се произнася компетентно и независимо по
политиките за възнагражденията, както и по
създадените стимули за управление на риска,
капитала и ликвидността.
(2) Председателят и членовете на комитета
по възнагражденията са членове на надзорния
орган, съответно при липса на такъв - на управителния орган, като те нямат изпълнителни
функции в инвестиционния посредник.
Чл.142л. (1) Инвестиционните посредници
предоставят на комисията заедно с годишните
финансови отчети следните данни за предходната година:
1. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на левовата
равностойност на 1 000 000 евро, и функционалните им дейности, включително основните
елементи на общото възнаграждение, премии,
дългосрочни облаги и пенсионни вноски;
2. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лв.,
и функционалните им дейности, включително
основните елементи на общото възнаграждение, премии, дългосрочни облаги и пенсионни
вноски;
3. информацията по чл. 142м, ал. 1, т. 7.
(2) Комисията анализира информацията по
ал. 1, т. 3 с цел сравняване на тенденциите и
практиките за възнагражденията.
(3) Комисията предоставя информацията по
ал. 1, т. 1 и ал. 2 на Европейския банков орган.
Чл. 142м. (1) Инвестиционните посредници
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разкриват публично политиките по чл. 142а,
ал. 1, както и следната информация за тях в седемдневен срок от приемането им:
1. информация относно процеса на вземане
на решение, използван при избор на политиката
за възнагражденията;
2. информация за състава и мандата на комитета по възнагражденията, външния консултант,
чиито услуги са използвани за определяне на
политиката за възнагражденията, и другите заинтересовани лица;
3. информация относно връзката между заплащането и резултатите от дейността;
4. основните структурни характеристики
на системата за възнагражденията, включително информация относно използваните
критерии за измерване на постигнатите резултати и коригиране на риска, политиката
за разсрочване и критериите за изплащане на
възнагражденията;
5. информация относно критериите за постигнатите резултати, на базата на които се
определя правото за придобиване на акции,
опции и променливото възнаграждение;
6. основните параметри и обосновка на схемите за променливо възнаграждение и други
материални стимули;
7. обобщена количествена информация относно възнагражденията, поотделно по видове
дейност;
8. обобщена количествена информация относно възнагражденията, поотделно за висшия
ръководен персонал и за служителите, чиито
дейности оказват съществено въздействие върху
рисковия профил на инвестиционния посредник,
като се посочва следното:
а) размер на възнагражденията за финансовата година, разделени на постоянни и променливи възнаграждения, както и на брой на
получателите;
б) размер и форма на променливите възнаграждения, разделени на парични средства,
акции, свързани с акции инструменти и др.;
в) размер на неизплатените разсрочени възнаграждения, разделени на безусловно и условно
дължими части;
г) размер на отложените възнаграждения,
отпуснати през отчетната година, изплатени
и намалени чрез корекции въз основа на
постигнатите резултати;
д) плащания при сключване и прекратяване
на договори, направени през отчетната година, и
брой на получателите на такива плащания;
е) размер на плащанията при прекратяване
на договори, начислени през отчетната година,
брой на получателите на такива плащания и найвисокият размер на сумата на едно лице.
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(2) Инвестиционни посредници, които са
значими от гледна точка на естеството, обхвата и
комплексността на тяхната дейност, оповестяват
публично количествената информация по ал. 1
и за лицата, които управляват и представляват
инвестиционния посредник.
(3) Инвестиционните посредници спазват
изискванията по ал. 1 и 2 по начин, съобразен с
естеството, вътрешната организация, обхвата и
комплексността на тяхната дейност.
(4) Информацията по ал. 1 и 2, както и
политиката и практиката за възнагражденията на
инвестиционния посредник, се актуализира поне
веднъж годишно и актуализацията се оповестява в седемдневен срок от приемането Ј.“
§ 3. В чл. 153, ал. 1 думите „чл. 147 и 148“ се
заменят с „чл. 142м, 147 и 148“.
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните промени:
1. В § 1 се създават т. 55 и 56:
„55. „Висш ръководен персонал“ са:
а) членовете на съвета на директорите, които
са изпълнителни членове, и членовете на управителния съвет или друго лице, което управлява
дейността на инвестиционния посредник;
б) лицата, чиято длъжност според вътрешната
структура на инвестиционния посредник включва
изпълнение на функции по ръководство и контрол
на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на
дейност на инвестиционния посредник;
в) ръководството на специализираната служба
за вътрешен контрол.
56. „Облаги, свързани с пенсиониране“ са
по-големи пенсионни обезщетения, предоставяни по преценка на инвестиционния посредник на служител като част от условията по
променливото му възнаграждение, които не
включват натрупаните обезщетения, предоставяни на служителя, съобразно условията на
пенсионната схема, определени в политиката на
инвестиционния посредник.“
2. В § 3 се създава т. 6:
„6. Директива 2010/76/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на
капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния
преглед на политиките за възнагражденията.“
§ 5. В приложение № 4, т. 1.12.1, буква „г“
думите „не обхващат 80 % лимит“ се заменят с
„не обхващат 90 % лимит“.
§ 6. В приложение № 5, раздел II, т. 1.7.4
числото „12,5 %“ се заменя с „11,25 %“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) До 31 декември 2011 г. инвестиционните
посредници, изчисляващи размера на рисковопретеглените експозиции съгласно глава
дванадесета, раздел ІІ, трябва да разполагат със
собствен капитал, който е по-голям или равен на
стойността, посочена в ал. 3 или 4.
(2) До 31 декември 2011 г. инвестиционните
посредници, използващи усъвършенстван метод
за измерване на операционния риск съгласно
глава тринадесета, раздел І, трябва да разполагат
със собствен капитал, който е по-голям или равен
на стойността, посочена в ал. 3 или 4.
(3) Посочената в ал. 1 и 2 стойност е 80 %
от минималния размер на собствения капитал,
който инвестиционните посредници са длъжни да поддържат съгласно действащото законодателство за периода преди 1 януари 2007 г.
(4) В случай че бъде издадено разрешение
от комисията за инвестиционните посредници,
посочени в ал. 5, определената в ал. 1 и 2 стойност
може да бъде до 80 % от минималния размер на
собствения капитал, който инвестиционните
посредници са задължени да поддържат съгласно
членове 105 - 110, 128 или 129 и Директива
2006/49/ЕО за периода преди 1 януари 2011 г.
(5) Инвестиционен посредник може да
прилага ал. 4 единствено ако е започнал да
използва метода на вътрешния рейтинг или
усъвършенстван метод за измерване при изчислението на капиталовите изисквания след 31
декември 2009 г.
§ 8. До 31 декември 2012 г. среднопретеглената по експозициите загуба при неизпълнение
за всички експозиции на дребно, обезпечени с
жилищни имоти, без да се ползват гаранции от
централни правителства, не може да бъде пониска от 10 %.
§ 9. Думите „Комитета на европейските
регулатори на ценни книжа“ се заменят с
„Европейският орган за ценни книжа и пазари“.
§ 10. Разпоредбите на глава 15, раздел Iа се
прилагат и относно:
а) дължимите възнаграждения въз основа
на договори, сключени преди датата на действително изпълнение във всяка държава членка и
начислени или изплатени след тази дата; и
б) начислените, но все още неизплатени
възнаграждения преди датата на действително
изпълнение във всяка държава членка за услуги,
предоставени през 2010 г.
§ 11. Наредбата се издава на основание чл. 8,
ал. 7 и 8 и чл. 10, ал. 3, изр. първо ЗПФИ и е
приета с Решение № 125-Н от 24.02.2011 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
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Ï Ð Å Ç МАРТ 2011 г.

І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през март Комисията за финансов надзор:
1. ОТНЕ
издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
СОФИЯ
2. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ
 за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
СОФИЯ

 за публично предлагане на емисия акции на

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
3. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промени в устава на
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ

 за замяна на обслужващото дружество на
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ

временна забрана
за публикуване на търговото предложение на
АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА
БЪЛГАРИЯ - 29 АД



№ на решението
и дата на заседанието
160-ИП/01.03.2011

161-Е/01.03.2011

СОФИЯ

226-Е/23.03.2011

СОФИЯ
СОФИЯ

162-ДСИЦ/01.03.2011
163-ДСИЦ/01.03.2011

СОФИЯ

239-ДСИЦ/31.03.2011

БАЛЧИК
СОФИЯ

221-ТП/23.03.2011
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разрешение на
БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
да организира и управлява
ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД

СОФИЯ

238-ДФ/31.03.2011

4. ПРИЛОЖИ
принудителна административна мярка спрямо
ИП РЕАЛ ФИНАНС АД

ВАРНА

211-ИП/16.03.2011

5. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
 емисия акции, издадена от
МЕКОМ АД

СИЛИСТРА

 като публично дружество

ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФИЯ

222-Е/23.03.2011
240-ПД/31.03.2011

6. ПРИЗНА
придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ
223-ИК/23.03.2011
СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА
224-ИК/23.03.2011
7. ДОПУСНА
до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер
		

225-ОА/23.03.2011

ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:
1. РАЗРЕШИ
връщане и/или прихващане на сума от надвесена такса на
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ЧПБ ТЕКСИМБАНК АД
БЪЛГАРСКА РОЗА АД
ФК ЕВЪР АД
ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД
ИНО АД
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ АД
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
ЖАКО ЕООД
ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ ЕАД

СОФИЯ
СОФИЯ
КАРЛОВО
СОФИЯ
СОФИЯ
КАЗАНЛЪК
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВАРНА
СОФИЯ
ВАРНА
СОФИЯ
СОФИЯ

157-ВТ/01.03.2011
165-ВТ/01.03.2011
171-ВТ/02.03.2011
172-ВТ/02.03.2011
196-ВТ/11.03.2011
199-ВТ/11.03.2011
202-ВТ/11.03.2011
212-ВТ/17.03.2011
216-ВТ/18.03.2011
217-ВТ/19.03.2011
218-ВТ/19.03.2011
235-ВТ/30.03.2011
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ІІІ. 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. ОТКАЗА
да отпише от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН като публично дружество
МЕТАЛИК АД
ЯБЛАНИЦА

184-ПД/07.03.2011

2. УСТАНОВИ
изискуемо публично държавно вземане спрямо
ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ АД
КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД АД
АРГО ИНВЕСТ АД
ВАРНЕНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ВИП -7) АД

194-ПД/11.03.2011
195-ПД/11.03.2011
241-ИП/31.03.2011
242-ИП/31.03.2011

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЮСТЕНДИЛ
СОФИЯ
ВАРНА

3. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промяна в договора за депозитарни услуги на
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД И ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

 на програма с мерки за привеждане активите на

ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
в съответствие със законовите изисквания

205-ДФ/14.03.2011
234-ДФ/29.03.2011
244-ДФ/31.03.2011

 5 акта за установяване на административно нарушение
 14 наказателни постановления
4. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия ценни книжа на
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД
ПЛОВДИВ
5. ПРИЛОЖИ ПАМ,
като задължи
СИМКО АД
СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
МЕБЕЛСИСТЕМ АД
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД
ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД
СЛИВНИЦА 1968 АД
ИНТЕРИОР АД
МДКЦ БИОЧЕК АД
ЛОТОС АД
ПОЛИМЕРИ АД
МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ИНТЕРХОТЕЛИ АД
БИОЕКО АД
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

10

207-Е/15.03.2011

СОФИЯ
158-ПД/01.03.2011
СОФИЯ
159-ДСИЦ/01.03.2011
ПАЗАРДЖИК
166-ПД/02.03.2011
ПЛОВДИВ
167-ПД/02.03.2011
СЛИВНИЦА
168-ПД/02.03.2011
СЛИВНИЦА
169-ПД/02.03.2011
ГР. ЕЛЕНА
170-ПД/02.03.2011
СОФИЯ
173-ПД/02.03.2011
ТРЯВНА
174-ПД/02.03.2011
ДЕВНЯ
175-ПД/02.03.2011
ПЛОВДИВ
176-ПД/02.03.2011
ПЛОВДИВ
177-ПД/02.03.2011
СОФИЯ
178-ДСИЦ/07.03.2011
СОФИЯ
179-ДСИЦ/07.03.2011
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
181-ПД/07.03.2011
ВАРНА
182-ПД/07.03.2011
СОФИЯ
183-Е/07.03.2011
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РОДОПСКА СЛАВА АД
СМП - БУХОВО АД
ОРФЕЙ - Б АД
да представят финансови отчети за ІІІ тримесечие на 2010 г.

С. БЕНКОВСКИ
БУХОВО
БАТАК

ОРФЕЙ - Б АД

БАТАК

ЕНЕРГОНИ АД

СОФИЯ

203-ПД/14.03.2011
187-ПД/08.03.2011
189-ПД/09.03.2011

197-ПД/11.03.2011
198-ПД/11.03.2011
да свика ОСА за избор на СД и да представи в КФН протокол от заседанието на управителния орган
213-ПД/17.03.2011
243-ПД/31.03.2011
да не предприема действия по изпълнение на взето решение по точки от дневния ред на ОСА
ПОПУЛЯРНА КАСА -95 АД
ПЛОВДИВ
231-ИП/29.03.2011
да представи ОКАЛ, счетоводен баланс и справка № 2 за структурата на инвестиционния портфейл към
31.01.2011 г.
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ
да отстрани непълнотите във финансовия отчет за ІІІ тримесечие на 2010 г.
ПЕТРОЛ АД
да не подлага на гласуване точки от дневния ред на ОСА

СОФИЯ

236-ДСИЦ/30.03.2011
233-ПД/29.03.2011

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ОДОБРИ
метод
 за определяне на резерва за възникнали, но непредявени
видове застраховки и здравноосигурителни пакети на
ЗК УНИКА АД
ЗОД ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД
ЗОФ ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
ОБЕДИНЕН ЗОФ - ДОВЕРИЕ АД
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

претенции към 31.12.2010 г., по различни
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

180-ОЗ/07.03.2011
188-ЗОД/08.03.2011
190-ЗОД/09.03.2011
191-ЗОД/10.03.2011
219-ОЗ/19.03.2011

 за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции през 2011 г., на
ОББ - ЧАРТИС ЗД АД

СОФИЯ

образуването на допълнителен резерв
към пренос-премийния резерв за предходната година по някои видове застраховки на
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
СОФИЯ
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
СОФИЯ

185-ОЗ/08.03.2011

228-ОЗ/24.03.2011
230-ЖЗ/28.03.2011

избора на
РУМЕН ДИМИТРОВ
за член на СД и изп.директор на
ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА АД

СОФИЯ

192-ЗОД/10.03.2011

ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ
за председател на СД на
ЗОК ФИ ХЕЛТ АД

СОФИЯ

200-ЗОД/11.03.2011
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АННА БАЧИЙСКА
за ръководител на службата за вътрешен контрол
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
на
ДЖИ ПИ ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДИМИТЪР ТОНЕВ
за лице, оправомощено да управлява и
представлява
ЗК УНИКА АД
непряко придобиване на акционерно участие от
TALANX AG
от капитала на
ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

208-ОЗ/16.03.2011
209-ОЗ/16.03.2011
210-ЖЗ/16.03.2011

СОФИЯ

237-ОЗ/30.03.2011

СОФИЯ

201-ОЗ/11.03.2011

2. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
ХРОНОС ООД
ХАСКОВО
МВМ - 1 ЕООД
СОФИЯ

186-ЗБ/08.03.2011
220-ЗБ/21.03.2011

3. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
ЕС ТИ АЙ БРОКЕР ООД
СОФИЯ
ЮНИОН БРОКЪРС ООД
СОФИЯ

193-ЗБ/11.03.2011
204-ЗБ/14.03.2011

4. ОТКАЗА
да впише в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН
БРОКЕРС БГ - ВПНР ЕООД
КАЗАНЛЪК

206-ЗБ/15.03.2011

5. ПРЕКРАТИ
процедурата по вписване в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН на
НЕТ АГЕНТ ЕООД
СОФИЯ
215-ЗБ/17.03.2011
6. ИЗДАДЕ
 51 акта за установяване на административно нарушение
 171 наказателни постановления
7. През март 2011 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 80 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ИЗДАДЕ
 един акт за установяване на административно нарушение
2. През март 2011 г. в управление „Осигурителен надзор“ са постъпили 9 жалби от осигурени лица и
2 сигнала от пенсионноосигурителни дружества.
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ІV. 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:
РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД

Основание за вписване:
чл. 15, ал. 1, т. 12;
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“

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

РГ-03-0010 АВАЛ ИН АД
РГ-03-0230 АВС ФИНАНС ЕАД
РГ-03-0228
РГ-03-0136
РГ-03-0074
РГ-03-0188
РГ-03-0193
РГ-03-0120
РГ-03-0212
РГ-03-0220
РГ-03-0110
РГ-03-0009
РГ-03-0227
РГ-03-0146
РГ-03-0091
РГ-03-0004
РГ-03-0030
РГ-03-0166
РГ-03-0073
РГ-03-0086

АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
АРГО ИНВЕСТ АД
БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД
БАНКА ДСК ЕАД
ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
БМФН ЕАД
БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД
БУЛБРОКЪРС ЕАД
ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
ДЕЛТАСТОК АД
ДФКО АД
ЕВРО-ФИНАНС АД
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

РГ-03-0181
РГ-03-0053
РГ-03-0132
РГ-03-0126
РГ-03-0152
РГ-03-0081
РГ-03-0211
РГ-03-0015
РГ-03-0089
РГ-03-0176
РГ-03-0147
РГ-03-0115
РГ-03-0127
РГ-03-0203

КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ ООД
КАРОЛ АД
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
МАККАП АД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
ПОЗИТИВА АД
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
РЕАЛ ФИНАНС АД
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД
СТАТУС ИНВЕСТ АД
ТБ ИНВЕСТБАНК АД
ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 16-19;
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „в“
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17;
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 16, ал. 1, т. 8 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 14 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 9 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 17 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 8, 16 и 18;
чл. 16, ал. 1, т. 17 и 18
чл. 14, ал. 1, т. 8
чл. 16, ал. 1, т. 17 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 24
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
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РГ-03-0222
РГ-03-0084
РГ-03-0064
РГ-03-0061
РГ-03-0156
РГ-03-0092

РГ-05-1277
РГ-05-1357
РГ-05-1254
РГ-05-1253
РГ-05-1497
РГ-05-1442
РГ-05-1443
РГ-05-1129
РГ-05-1176
РГ-05-1181
РГ-05-1514
РГ-05-1228
РГ-05-1195
РГ-05-1265

ТРЕЙДВИЛ ЕАД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ФАВОРИТ АД
ФИКО ИНВЕСТ ООД
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 5
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“

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

АГРО ФИНАНС АДСИЦ
чл. 17, ал. 1, т. 5
БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
чл. 19, ал. 3, буква „г“
ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
чл. 23, ал. 5, т. 1
ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
чл. 23, ал. 5, т. 1
ЕКСПАТ БОНДС
чл. 23, ал. 5, т. 1
ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС
чл. 23, ал. 5, т. 1
ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
чл. 23, ал. 5, т. 1
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
чл. 17, ал. 4, т. 2
ИД КД ПЕЛИКАН АД
чл. 22, ал. 3, т. 1
СГАМ ФОНД (ЛЮКСЕМБУРГ)
чл. 17, ал. 1, т. 4
СПЕКТЪР НЕТ АД
чл. 17, ал. 1, т. 2
ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
чл. 19, ал. 3, буква „г“
ТЦ - ИМЕ АД
чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 3, буква „г“
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ
- ФЕЕИ АДСИЦ
чл. 19, ал. 3, буква „г“
РГ-05-1269 ХИНЧОВСКИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
чл. 17, ал. 1, т.

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

д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:
РГ-08-0042
РГ-08-0038
РГ-08-0009
РГ-08-0029
РГ-08-0040
РГ-08-0005
РГ-08-0032
РГ-08-0007
РГ-08-0021
РГ-08-0024
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АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТАД
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 23, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 1, т. 5
чл. 23, ал. 1, т. 8
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 4, т. 4
чл. 23, ал. 1, т. 8
чл. 23, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 16 и т. 18
чл. 23, ал. 4, т. 4
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е) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на ЗППЦК
за представени финансови отчети за дейността
Отчет за ІІІ тримесечие на 2010 г.
РГ-05-1299 МДКЦ БИОЧЕК АД
Отчети за ІV тримесечие на 2010 г.
РГ-05-1527 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
РГ-05-0711 СМП – БУХОВО АД
РГ-05-1351 ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС АДСИЦ
Годишни отчети за 2010 г.
РГ-05-1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
РГ-05-1189 ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
РГ-05-0023 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
РГ-05-1176 ИД КД ПЕЛИКАН АД
РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД
Месечни счетоводни баланси февруари 2011 г.
РГ-05-1387 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY FUND
РГ-05-1455 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1365 ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН
РГ-05-1377 ДФ АДВАНС IPO ФОНД
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1366 ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ
РГ-05-1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
РГ-05-1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20
РГ-05-1491 ДФ АЛФА ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1462 ДФ АСТРА БАЛАНС
РГ-05-1463 ДФ АСТРА КЕШ
РГ-05-1461 ДФ АСТРА ПЛЮС
РГ-05-1360 ДФ БАЛКАНИ
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-05-1275 ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ
РГ-05-1347 ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС
РГ-05-1457 ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ
РГ-05-1406 ДФ ДСК ИМОТИ
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА
РГ-05-1497 ДФ ЕКСПАТ БОНДС
РГ-05-1442 ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС

РГ-05-1443
РГ-05-1227
РГ-05-1213
РГ-05-1522
РГ-05-1403
РГ-05-1486
РГ-05-1355
РГ-05-1446
РГ-05-1362
РГ-05-1502

ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН $ ФОНД
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ
ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
ВИСОКОДОХОДЕН
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК
РГ-05-1503 ДФ КАПМАН МАКС
РГ-05-1503 ДФ КАПМАН ФИКС
РГ-05-1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1447 ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ
РГ-05-1504 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО
ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1226 ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1225 ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
РГ-05-1505 ДФ ОББ ПРЕМИУМ ЕВРО АКЦИИ
РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА БАЛАНСИРАН
РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА ПЕРЕСПЕКТИВА
РГ-05-1469 ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ
РГ-05-1382 ДФ ПИБ АВАНГАРД
РГ-05-1381 ДФ ПИБ ГАРАНТ
РГ-05-1380 ДФ ПИБ КЛАСИК
РГ-05-1509 ДФ ПФБК ВОСТОК
РГ-05-1396 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ДОЛАРОВ ФОНД
РГ-05-1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ)
ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1494 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО
РГ-05-1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД
ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1204 ДФ СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211 ДФ СЕНТИНЕЛ РАПИД
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РГ-05-1339
РГ-05-1340
РГ-05-1338
РГ-05-1219
РГ-05-1218
РГ-05-1474
РГ-05-1307
РГ-05-1510
РГ-05-1259
РГ-05-1341
РГ-05-1308
РГ-05-1309
РГ-05-1202
РГ-05-1232
РГ-05-1384

ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFs
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ
ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

РГ-05-1233
РГ-05-1472
РГ-05-1473
РГ-05-1348
РГ-05-1354
РГ-05-1346
РГ-05-1281
РГ-05-1401
РГ-05-1134
РГ-05-1250
РГ-05-1189
РГ-05-0023
РГ-05-0096
РГ-05-1161
РГ-05-1176
РГ-05-0098
РГ-05-1179
РГ-05-1110

ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
ДФ УЛТИМА BG 30
ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ
ДФ ЦКБ АКТИВ
ДФ ЦКБ ГАРАНТ
ДФ ЦКБ ЛИДЕР
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД
ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
ИД КД ПЕЛИКАН АД
ИД НАДЕЖДА АД
ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията по 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

РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1277
РГ-05-1480
РГ-05-1199
РГ-05-1199
РГ-05-1199
РГ-05-1490
РГ-05-0217
РГ-05-1316
РГ-05-1316
РГ-05-0282
РГ-05-1122
РГ-05-1122
РГ-05-1122
РГ-05-1372

UNICREDIT BANK AG, GERMANY
НИККОМЕРС 01 ЕООД
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
НИКОЛАОС АСИКИС
ДИЧКО ПРОКОПИЕВ
ИНЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД ГЛОБАЛ
КЕПИТЪЛ ООД
МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАКОС
СОФАРМА АД
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ
ДИ ЕН ДЖИ АСЕТС ЕООД
МИТКО СЪБЕВ
ПОБЕДА АД
ВИТАТУР ИНВЕСТ АД
УПФ ДСК - РОДИНА
СИМЕОН НЕНКОВ

РГ-05-1372
РГ-05-1270
РГ-05-1326
РГ-05-1223
РГ-05-1272
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АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ АД
ЕНЕМОНА АД
ЕНЕМОНА АД
ЕНЕМОНА АД
ЕНЕРГОНИ АД
МАРИЦАТЕКС АД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
ПЕТРОЛ АД
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ
ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ
ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ
ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ТОДОРОВ АД
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ

ДОБРОМИР КОНДОВ
ОГНЯН ДОНЕВ
ОГНЯН ДОНЕВ
ФЕЪР ПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
БИОЕНЕРГЕТИКА ЕООД

