
 
СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА,  

КОИТО НЕ СА ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ 
ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО 

ДРУЖЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава 

потенциалните инвеститори за дружества, които не са лицензирани и нямат право да 
извършват дейност на територията на страната. Списъкът на дружествата, които не са 
лицензирани от КФН, ще помогне за предотвратяване на измами при инвестиране във 
финансови инструменти.  
 

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във 
финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством 
доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното 
дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да 
предоставя съответната услуга на клиенти. Следните дружества 

 

не са 
лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен 
посредник или управляващо дружество на територията на Република България: 

1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД  (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ 
„ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД); 

2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД; 

3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС” 
ЕООД); 

4. DEALERWEB LTD; 

5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН 
МАРКЕТС” ЕООД); 

6. TRADERXP (TRADERXP LTD); 

7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ; 

8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ; 

9. „ХОТФОРЕКС”  (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ; 

10. „СИТИКЕПИТЪЛ”  ООД, ГР. СОФИЯ; 

11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ; 

12. „"КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС”  ЕООД, ГР. СОФИЯ; 

13. „ИНСТА СОФИЯ”  ООД; 

14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER 
CAPITAL; 



15. „БРОКЕРС СТАР” ООД; 

16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ; 

17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ; 

18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД; 

19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS; 

20. ТВОЙ МИЛЛИОН; 

21. PLUSOPTION. 

 
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, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби. 
 

Предоставените финансови инструменти 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 (ФКИ). 
 


