
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

Предупреждение към потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица 

 

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава 
потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното: 

  

Дружество „ФОРЕКС ЕКСПЕРТС” ООД с адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучър” 
№ 103, ет. 1 не е лицензирано от КФН като инвестиционен посредник и няма право да 
извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги по смисъла 
на чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), 
включително да предоставя инвестиционни услуги по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4 от 
ЗПФИ, а именно управление на портфейл на клиенти. 

  

Инвестиционната услуга „управление на портфейл” може да бъде предоставяна 
единствено от: 

- дружество, получило лиценз от КФН по реда на ЗПФИ и актовете по прилагането му 
за извършване на дейност като инвестиционен посредник; 

- банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като 
инвестиционен посредник; 

- дружество, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество 
по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране. 

  

 Инвеститорите, които желаят да предоставят финансови инструменти и парични 
средства на доверително управление е необходимо първо да проверят дали съответното 
дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да 
предоставя услугата на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и 
управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет 
страницата на КФН на следния адрес: 

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да 
предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на 



територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН 
на следния адрес: 

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111 

  

  

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за 
предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на 
сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства 
или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са 
лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, 
потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни 
финансови загуби.  

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на 
дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са 
гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. 

 


