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1. Списък на участниците във Фонда към 31.12.2011 г. 

2. Разпределение на броя на клиентите и потенциалната 

компенсация по групи клиентски активи към 31.12.2011 г. 

3. Борсова капитализация и финансови инструменти, 

подлежащи на компенсация. 
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АББ – Асоциация на банките в 

България; 

БАЛИП – Българска асоциация на 

лицензираните инвестиционни 

посредници; 

БАУД – Българска асоциация на 

управляващите дружества; 

БНБ – Българска народна банка; 

БФБ – Българска фондова борса; 

ДЦК – Държавни ценни книжа; 

ЕИП – Европейско икономическо 

пространство; 

ЕК – Европейска комисия; 

ЕП – Европейски парламент; 

ЕС – Европейски съюз; 

ЗППЦК – Закон за публичното 

предлагане на ценни книжа; 

 

 

 

ЗПФИ – Закон за пазарите на 

финансови инструменти; 

ИП – Инвестиционни посредници; 

КФН – Комисия за финансов 

надзор; 

МФ – Министерство на финансите; 

ПУДФКИ – Правилник за 

устройството и дейността на 

Фонда за компенсиране на 

инвеститорите; 

ТБ – Търговски банки; 

УД – Управляващи дружества; 

УС – Управителен съвет; 

ФКИ – Фонд за компенсиране на 

инвеститорите; 

EFDI – European Forum of Deposit 

Insurers (Европейски форум на 

институциите за гарантиране на 

депозитите).
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През 2011 г. Управителният съвет на Фонда 

бе в следния състав: 

 Милети Младенов - председател 

 Ирина Марцева - член 

 Атанас Бойчев - член 

 Павлина Аначкова-Кантарева - член 

 

На 25.01.2012 г. г-жа Теодора Якимова-

Дренска бе избрана за заместник-

председател на УС. 

 

ондът се ръководи от 

Управителен съвет (УС), чийто 

решения са свързани с 

изплащането на компенсации, 

с инвестиране средствата на Фонда, с 

приемане на административни документи, 

които се съставят и обявяват по закон, 

както и с всички въпроси, отнасящи се до 

участието и задълженията на 

инвестиционните посредници във Фонда.  

През 2011 г. са проведени 13 заседания на 

УС на Фонда, обсъдени са 54 въпроса и са 

взети 37 решения. 

Председателят на УС отговаря за 

оперативното управление на Фонда и 

ръководи административния персонал.  

 

 

Персоналът на Фонда се състои от пет 

служители. Към 31.12.2011 г. във Фонда по 

трудов договор са били заети четири лица. 

През изминалата година не се наложи 

Фондът да изплаща компенсации, въпреки 

че възникна случай на измама на клиенти на 

инвестиционен посредник, чиито средства 

бяха възстановени от посредника след 

намесата на Комисията за финансов надзор 

(КФН). 

В края на 2011 г. УС на Фонда определи 

годишната вноска на инвестиционните 

посредници за 2012 г. в размер, равен на 

този от 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така и през 2012 г. посредниците ще внасят 

0,5 на сто от средномесечната сума на 

защитените парични средства, което е 

максималният размер на вноската, и 0,05 на 

сто от средномесечната сума на останалите  
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клиентски активи, подлежащи на 

компенсация, което е половината от 

нормативно установения максимум. 

Решението на УС да задържи вноската за 

2011 г. на по-ниско от максимално 

допустимото ниво е съобразено със 

състоянието на капиталовия пазар в 

страната, макар от друга страна това да 

води до по-ниски приходи във Фонда. 

През изминалата година от схемата за 

компенсиране на инвеститорите отпаднаха 

5 инвестиционни посредника и едно 

управляващо дружество. 

Фондът продължи успешно да си 

сътрудничи с национални институции и 

организации като МФ, КФН, БНБ, БАЛИП, 

БАУД, АББ и др. 

Във връзка с асоциираното си 

членство в Европейския форум на 

институциите за гарантиране на депозитите 

(EFDI) Фондът беше домакин на среща на 

работната група на схемите за 

компенсиране на инвеститорите, на която 

присъстваха и представители на ЕК и ЕП. 

 

 

 

 

 
 

рез 2011 г. дейността на Фонда бе 

в съответствие с изискванията на 

националното законодателство и 

вътрешните правила на Фонда. 

Действащите нормативни актове, които 

пряко засягат дейността на Фонда, са 

ЗППЦК, ЗПФИ, ПУДФКИ, Наредба №23 на 

КФН, както и приетите от УС вътрешни 

правила на ФКИ. 

В края на изминалата година КФН 

публикува Проект на наредба за реда и 

начина за изплащане на компенсации от 

Фонда. Този нормативен акт е важна част от 

процеса по изплащане на компенсации на 

инвеститорите и в тази връзка Фондът 

активно участва в изготвянето на проекта, 

като в края на 2011 г. бе изпратено 

становище по подготвяния от КФН 

вариант*. 

Започналото през 2010 г. обсъждане 

на промени в Директива 97/9/ЕО относно 

схемите за компенсиране на инвеститорите 

не бе финализирано до края на 2011 г. 

Експерти на Фонда участват в обсъждането 

като част от българската работна група, 

която се оглавява от МФ. Продължиха да се  

 

                                                             
 Наредбата бе обнародвана в бр. 33 на Държавен 

вестник от 27.04.2012 г. 
 

П 
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дискутират въпросите за нивото и обхвата 

на осигуряваната защита на инвеститорите 

в ЕС, както и други моменти, касаещи 

дейността на схемите. Последното 

компромисно предложение на 

Председателството на Съвета на ЕС 

предвижда минимално ниво на 

компенсацията от 30 000 евро за 100% от 

исковете на инвеститорите. Това 

предложение бе прието с мнозинство от 

страните-членки, но не бе подкрепено от ЕК 

и ЕП. Значителна част от спорните въпроси 

отпаднаха в последния компромисен 

вариант на проекта, но това отново не бе 

подкрепено от ЕК. Обсъждането на 

предложението достигна етап на триалог 

межу ЕК, ЕП и Съвета на ЕС. В началото на 

2012 г. дискусията бе временно спряна, като 

бе даден приоритет на обсъждането на 

промените в Директива 94/19/ЕО за схемите 

за гарантиране на депозитите.

 

 

ейността на Фонда е насочена 

към изплащане на компенсации 

на клиентите на инвестиционни 

посредници в случай, че 

посредниците не могат да възстановят пари 

и финансови инструменти на клиентите си, 

поради причини пряко свързани с 

финансовото им състояние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

През 2011 г. не се наложи изплащане на 

компенсации. Поради това дейността на 

Фонда беше насочена преди всичко към 

събиране на вноските от инвестиционните 
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 посредници в установения от закона срок; 

управление на средствата на Фонда в 

съответствие с „Инвестиционната 

политика на Фонда“; събиране и анализ на 

информацията за клиентските активи, 

управлявани от участниците в схемата, 

както и към други въпроси, касаещи Фонда. 

 

 
 

ъм 31.12.2011 г. средствата на Фонда 

възлизат на 9,34 млн. лв., 

инвестирани в краткосрочни 

депозити и в ДЦК, съгласно нормативните 

разпоредби. В основната си част средствата 

на Фонда са от получени встъпителни и 

годишни вноски на участниците, както и от 

приходи от инвестиции. Средствата на 

Фонда се събират, инвестират и разходват 

съгласно разпоредбите на ЗППЦК, ПУДФКИ 

и вътрешните правила на Фонда. Сметната 

палата и КФН осъществяват надзор върху 

събирането, инвестирането и разходването 

на средствата. 

Бюджетът на Фонда за 2011 г., одобрен 

с решение на КФН, е в размер на 352 хил. лв. 

Разходите за издръжка на Фонда през 2011 

г. бяха в размер на 90,39% от годишния 

бюджет, т.е. реализирана е икономия от 

9,6%. 

Печалбата на Фонда за 2011 г1. преди 

облагане с данъци е в размер на 277 хил. 

лв., върху които Фондът е внесъл 27 хил. лв. 

корпоративен данък. Така нетната печалба 

на Фонда за 2011 г. е 250 хил. лв. 

 

 

Всички участници правят вноски във 

Фонда, чийто размер се определя всяка 

година от УС и отразява състоянието на 

капиталовия пазар в страната, както и 

потенциалните задължения на Фонда към 

инвеститорите. Размерът на вноската за 

2011 г., определен с решение на УС, е както 

следва: 

 0,5 на сто от средномесечната 

сума на защитените парични средства през 

2010 г. и 

  0,05 на сто от средномесечната 

сума на останалите клиентски активи, 

подлежащи на компенсация през 2010 г. 

Приходите от вноски на посредниците 

през 2011 г.2 са на сума 795 хил. лв., в т.ч. 

17 500 лв. от встъпителни вноски. 

                                                             
1 Печалбата за годината се формира от финансовите 

приходи, увеличени (намалени) с печалбата 
(загубата) от преоценката на ДЦК, и намалени с 
административните разходи на Фонда за годината. 
2  През 2011 г. по сметката на Фонда са постъпили 

една четвърт от дължимата годишна вноска за 2010 
г., която се прави в срок до 30.01.2011 г., и три 
четвърти от дължимата вноска за 2011 г. 

К 
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На Фиг. № 1 е представен делът на 

годишните вноски във Фонда по ИП и ТБ. 

Годишната вноска за 2011 г. е 808 хил. лв. 

срещу 711 хил. лв. през 2010 г., т.е. отбелязва 

се ръст от 13,6%3. Увеличението се дължи на 

нарастване на базата, върху която се 

изчисляват вноските. Въпреки това 

вноската продължава да бъде далеч от 

нивата преди кризата. Фактор за това е и 

решението на УС на Фонда да намали 

наполовина размера на вноската върху 

финансовите инструменти. 

Плащаните от търговските банки – 

инвестиционни посредници вноски във 

Фонда за 2011 г. са малко повече (54% от 

общата сума на вноската за 2011 г.) от 

вноските на посредниците. 

 

Фиг. № 1 

 
* По предварителни данни на ФКИ.                                                                                         Източник: ФКИ 

 

___________________ 

3.
Годишната вноска за 2011 г. се плаща на четири равни 

части след края на всяко тримесечие. През 2011 г. във 

Фонда постъпват само три части от годишната вноска за 

2011 г., а четвъртата постъпва в началото на 2012 г. 
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Предварителните изчисления за вноската за 

2012 г. сочат, че през 2012 г. се очакват с 

около 90 хил. лв. по-големи постъпления от 

вноски спрямо 2011 г. 

 

Инвестициите на Фонда са в 

съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и 

приетата от УС „Инвестиционна политика”. 

Приоритет при вземането на 

инвестиционни решения е сигурността на 

инвестициите и тяхната ликвидност. 

През 2011 г. бе имплементиран нов 

софтуер за управление на инвестициите, 

който дава по-големи възможности за 

оценка и анализ на инвестиционните 

сделки. Неговата функционалност 

позволява анализиране на портфейла на 

Фонда, изготвяне на справки за 

състоянието на инвестициите, в т.ч. 

пресмятане на различни показатели като 

доходност и дюрация. Софтуерът 

позволява и комплексна оценка на ефекта 

от инвестиционните сделки във всеки 

минал, настоящ или бъдещ момент, което 

има съществено значение за ефективно 

управление на средствата на Фонда. 

Предвид разрастването на портфейла на  

 

 

 

Фонда такъв тип софтуерни програми са 

много полезни при вземане на 

инвестиционни решения. 

На Фиг. № 2 е представена 

структурата на портфейла към края на 2011 

г. и на 2010 г. Наблюдава се леко 

увеличение в дела на инвестициите в ДЦК, 

които представляват основна част от 

портфейла на Фонда. Около 12% от 

инвестициите на Фонда са в краткосрочни 

депозити, а незначителна част (0,5%) - по 

разплащателни сметки. 

Приходите от инвестициите на Фонда 

през 2011 г. са 542 хил. лв. при 593 хил. лв. 

през 2010 г. Те включват лихви по депозити, 

купони от ДЦК и печалба (загуба) от 

преоценка на ДЦК. Основната причина за 

реализираните по-ниски финансови 

приходи през 2011 г., за разлика от 2010 г., са 

отчетените по-ниски приходи от 

преоценката на ДЦК. От друга страна, 

приходите от купони по ДЦК са с 8,6% по-

високи, отколкото през 2010 г., което 

основно се дължи на по-големия дял на ДЦК 

в портфейла. 
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Фиг. № 2 

 

 

 

 

 

Получените лихви по депозити 

бележат минимален спад в номинално 

изражение. По-малките приходи от 

инвестициите в депозити се дължат на по- 

ниските нива на лихвените проценти през 

2011 г. в сравнение с 2010 г. Реализираната 

 

 

 

средна доходност по депозитите и ДЦК за 

периода от 2005 до 2011 г. е представена на 

Фиг. №34. 

 

 

 

 

__________ 

4
 Средната доходност на инвестициите е изчислена като 

частно от сумата на получения доход от инвестициите 

през годината (съответно лихви от депозити и купони от 

ДЦК) и среднопретеглената сума на портфейла в депозити 

и в ДЦК. Приходите от преоценката на ДЦК не са 

включени. 

Депозити ДЦК РС 

12,4% 

87,2% 

0,46% 

10,5% 

89,0% 

0,49% 

Структура на портфейла на Фонда 

2011 г. 

2010 г. 

Източник: ФКИ 
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Фиг. № 3 

 

 

 

През 2011 г. реализираната 

доходност от лихви по депозити е в 

размер на 4,55%, а от купони от ДЦК е 

5,13%. 

На Фиг. № 4 е представена 

падежната структура на портфейла към 

31.12.2011 г. и към 31.12.2010 г., включваща 

инвестициите в ДЦК и в краткосрочни 

депозити. Около 51% от инвестициите са 

със срок до 5 години, а 49% - със срок от 5 

до 10 г. Увеличението на дела на 

инвестициите със срок до 1 година (от 12% 

през 2010 г. на 26% през 2011 г.) е за 

сметка на намалението на инвестициите 

с матуритет от 1 до 3 г. Останалите групи 

са с приблизително еднакви дялове през 

двете години, като има леко увеличение 

на инвестициите с най-дълъг срок (от 21% 

през 2010 г. на 24% през 2011 г.). 

 

 

 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

3,05% 

4,53% 
4,88% 

6,22% 
6,84% 

5,27% 

4,55% 

4,88% 

6,31% 6,29% 

5,13% 

Средна доходност на инвестициите 

Доходност по депозитите 

Доходност по ДЦК Източник: ФКИ 
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Фиг. № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Фиг. № 5 са представени 

модифицираната дюрация и средният 

срок на инвестициите, по групи ДЦК, 

спрямо падежната им структура към 

31.12.2011 г.  

 

Към 31.12.2011 г. средният срок на 

инвестициите на Фонда в ДЦК е 4,29 

години5, а среднопретеглената 

модифицирана дюрация на портфейла от 

ДЦК е 3,08 години. 

_______________________ 

5.
 Средният матуритет на портфейла е изчислен като сума от сроковете на всички инвестиции, претеглени с дела на 

съответната инвестиция в общата сума на инвестираните средства. 

до 1 г. от 1 до 3 г. от 3 до 5 г. от 5 до 7 г. от 7 до 10 г. 

12% 

33% 

9% 

25% 

21% 

26% 

15% 

10% 

25% 
24% 

Падежна структура на портфейла 

2010 г. 

2011 г. 

Източник: ФКИ 
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Фиг. № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ъм края на 2011 г. участниците 

във Фонда са общо 105 (виж 

Приложение № 1). Общо през 2011 

г. от схемата за компенсиране на 

инвеститорите отпаднаха 6 участника - 

пет инвестиционни посредника и едно 

управляващо дружество. Два от отнетите 

лицензи са поради приложена от КФН  

 

 

 

 

административна мярка, а останалите са 

по доброволно искане за връщане на 

лиценза. 

За първи път от м. юни 2009 г. 

насам във Фонда се включиха нови 

посредници - единият е с частичен лиценз 

за извършване на дейност като ИП (с 

мин. капитал 250 хил. лв.), а другият е с 

пълен лиценз (с мин. капитал 1,5 млн. лв.). 

до 1 г. от 1 до 3 г. от 3 до 5 г. от 5 до 7 г. от 7 до 10 г. 

0,00 

0,95 

3,05 

4,56 

6,68 

0,19 

1,06 

3,37 

5,30 

8,37 

Модифицирана дюрация и матуритет на ДЦК                               
по падежна структура 

Средна мод. дюрация Среден остатъчен срок 
Източник: ФКИ 
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През 2011 г. двата посредника не са 

управлявали клиентски активи. 

 

 

 

 

 

 

 

Така към 31.12.2011 г. инвестиционните 

посредници, участващи във Фонда, са 49, 

търговските банки – инвестиционни 

посредници – 23, а управляващите 

дружества – 33. 

Броят на българските ИП с клонове в 

чужбина, към 31.12.2011 г. е 3, при 1 към 

31.12.2010 г. Посредниците, работещи на 

принципа “свободно предоставяне на 

услуги“, към края на 2011 г. са 12, т.е. с два 

повече в сравнение с 31.12.2010 г6. 

Държавите, в които се предоставят 

инвестиционни услуги чрез учредяване 

на клон, са 6 - Румъния, Унгария, Полша, 

Италия, Холандия и Норвегия (член на 

ЕИП). Свободно се 

________________ 

6. Съгласно публикуван на сайта на КФН списък на ИП, 

които имат право да извършват и предоставят 

инвестиционни услуги на територията на други 

държави-членки към 22.12.2011 г. 

 предоставят инвестиционни услуги на 

територията на всички държави-членки 

на ЕС. Фондът защитава клиентите на 

българските посредници, извършващи 

дейности чрез клон или чрез свободно 

предоставяне на услуги. 

 

 

 

рез 2011 г. Фондът гарантираше 

90% от вземанията на клиентите 

до 40 000 лв. По данни от 

участниците във Фонда общата сума на 

клиентските активи, подлежащи на 

компенсация към края на 2011 г., е 1,6 

млрд. лв., а на незащитените активи – 

12,9 млрд. лв. 

В Табл. № 1 са представени сумите 

на финансовите инструменти и паричните 

средства, държани от участниците във 

Фонда към 31.12.2011 г., по групи 

участници – инвестиционни посредници 

(ИП), търговски банки–инвестиционни 

посредници (ТБ) и управляващи 

дружества (УД). 

 

 

 

 

П 
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Табл. № 1. Клиентски активи, управлявани от участниците във Фонда към 31.12.2011 г. 

 

 
*ФИ –финансови инструменти; ПС – парични средства 

 

Наблюдава се тенденция за нарастване 

стойността на защитените клиентски 

активи като на годишна база 

увеличението е с 22%. Финансовите 

инструменти на клиенти, подлежащи на 

компенсация и управлявани от 

инвестиционните посредници, бележат 

ръст от 34% на годишна база, а 

управляваните от ТБ финансови 

инструменти се увеличават със 17%. 

Неподлежащите на компенсация 

клиентски активи нарастват на годишна 

база със 17%, в частност при ИП ръстът е 

43%, като изпреварва почти 5 пъти този 

при ТБ, който е едва 9%. Въпреки това 

делът на държаните от ТБ клиентски 

активи, неподлежащи на компенсация, от  

 

 

всички незащитени активи, продължава 

да бъде значителен (68%).  

Общата сума на защитените 

финансови инструменти е 1,57 млрд. лв., 

от които малко над 1 млрд. лв. се държат 

от ТБ. Отчита се ръст на финансовите 

инструменти, подлежащи на 

компенсация и държани от УД, с 59%, 

което в абсолютна стойност е около 1,8 

млн. лв. Общата сума на защитените 

парични средства е в размер на 34 млн. 

лв. или 2,1% от общата сума на 

клиентските активи, подлежащи на 

компенсация. Неподлежащите на 

компенсация пари намаляват с 68% на 

годишна база.  

На Фиг. № 6 е представено 

разпределението на клиентските активи 

Подлежащи на 

компенсация клиентски 

активи                                         

към 31.12.2011 г.

Неподлежащи на 

компенсация клиентски 

активи                                             

към 31.12.2011 г.

Отношение                 

"Подлежащи на 

компенсация"/ 

"Неподлежащи на 

компенсация" активи

(1) (2) (3)=(1)/(2)

ФИ -ТБ 1 086 854 631 8 772 371 876 12%

ФИ-ИП 485 912 114 4 107 299 877 12%

ПС-ИП 34 029 883 11 987 154 284%

ФИ-УД 5 005 689 36 335 039 14%

ПС- УД 107 991 238 020 45%

ОБЩО: 1 611 910 308 12 928 231 966 12,5%

Източник: ФКИ  
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по групи посредници. Най-голям дял 

клиентски активи в общата сума на 

финансовите инструменти, подлежащи 

на компенсация, се държи от ТБ - около 

69%. Същото се отнася и за незащитените 

финансови инструменти, т.е. и при 

защитените и при незащитените се 

наблюдава значително доминиране на 

ТБ, като те управляват близо 68% от 

всички финансови инструменти. 

 

Фиг. № 6

 

Съгласно чл. 77т, ал. 1 от ЗППЦК, 

когато средствата на Фонда надхвърлят 

5% от общия размер на клиентските 

активи при всички посредници, се 

преустановява събирането на вноски. 

Към 31.12.2011 г. 5% от защитените 

клиентски активи възлизат на 80,1 млн. 

лв. срещу 66 млн. лв. към 31.12.2010 г. 

(или увеличение с 14,1 млн. лв.). В същото 

време разполагаемите ресурси на Фонда 

нарастват само с 1 млн. лв. за същия 

период. 

В Табл. № 2 са представени 

защитените клиентски активи, борсовата 

капитализация и БВП към 31.12.2011 г. 

Делът на защитените клиентски активи в 

сумата на борсовата капитализация се 

увеличава с 1 процентен пункт на 

годишна база. Увеличението се дължи 

главно на нарастване сумата на 

клиентските активи, подлежащи на 

компенсация. 

Подлежащи на 
компенсация клиентски 

активи 

Неподлежащи на 
компенсация  клиентски 

активи 

7% 

61% 

3% 

28% 

0,03% 0,3% 

Разпределение на клиентските активи по групи 
посредници 

ФИ -ТБ  ФИ  -ИП ФИ -УД  

Източник: ФКИ 
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Табл. № 2. Клиентски активи, борсова капитализация и БВП, към 31 декември. 
 

 

 

 

В Приложение № 3 е показана 

подробна информация по месеци за 

борсовата капитализация през 2010 г. и 

2011 г. и сумата на финансовите 

инструменти, подлежащи на 

компенсация, през съответните години. 

Делът на финансовите инструменти, 

подлежащи на компенсация през 2011 г., 

в сумата на борсовата капитализация 

варира между 12,71 % и 16,19 %. Средният 

дял на защитените финансови 

инструменти през 2011 г. в борсовата 

капитализация е 14,10%, при 13,10% през 

2010 г. 

 

 

 

 

На Фиг. № 7 са представени 

средномесечните стойности на 

финансовите инструменти и паричните 

средства при ИП и ТБ по години. През 

2011 г. средномесечната стойност на 

финансовите инструменти при ТБ е 991 

хил. лв. при 872 хил. лв. през 2010 г. (13,8% 

ръст). При ИП средномесечната стойност 

на финансовите инструменти през 2011 г. 

е 446 хил. лв. при 403 хил. лв. през 2010 г. 

(10,4% ръст). Вижда се, че при банките 

възстановяването на управляваните 

клиентски активи до нивата от преди 

кризата е с по-бърз темп, отколкото при 

ИП. 

 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г.

Клиентски активи, 

подлежащи на компенсация                                    

(млн. лв)

1 612 1 322 1 259 1 314

Борсова капитализация                        

(млн. лв)
12 436 10 754 11 796 12 461

Отношение Клиентски 

активи/Борсова 

капитализация

12,96% 12,00% 11,00% 11,00%

БВП                                                                    

(млн. лв)
75 265 70 474 68 322 69 295

Отношение Борсова 

капитализация/БВП
16,52% 15,00% 17,00% 18,00%

Източник: Интернет страница на БФБ; ФКИ
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Фиг. № 7 

 

Източник: ФКИ 

 

Средномесечните суми на 

финансовите инструменти и паричните 

средства са база за изчисляване на 

годишната вноска на посредниците във 

Фонда. 

В Приложение № 2 е показано 

разпределението на броя на клиентите, 

подлежащи на компенсация, по групи 

клиентски активи, съответно за ИП и ТБ. 

Общият брой на защитените клиенти е 

малко над 62 хил. като бележи ръст от 

3,8% на годишна база. Най-много клиенти 

имат инвестиционните посредници с  

 

минимален капитал 1,5 млн. лв. (61 % от 

всички клиенти). 

На Фиг. № 8 е представен броят на 

инвеститорите, подлежащи на 

компенсация към 31 декември, за 

периода от 2006 г. до 2011 г., 

включително. Намаление на броя на 

защитените клиенти се отчита само при 

инвестиционните посредници с мин. 

капитал 250 хил. лв. Защитените клиенти 

при посредниците са около 3 пъти повече 

от клиентите на банките-инвестиционни 

посредници. 

0

150 000

300 000

450 000

600 000

750 000

900 000

1 050 000

1 200 000

1 350 000

1 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Клиентски активи, подлежащи на компенсация, при ИП и ТБ 
/в хил. лв./ 

Средноме-
сечна 
стойност на 
ФИ при ТБ 

Средноме-
сечна 
стойност на 
ФИ при ИП 

Средноме-
сечна 
стойност на 
ПС при ИП 
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Фиг. № 8 

Източник: ФКИ 

 

 

частниците в българската схема 

подават в края на всяко 

шестмесечие информация за 

броя на клиентите си, разпределени по 

групи клиентски активи, а към края на 

всеки месец информация за 

управляваните от тях клиентски активи.  

На тази база във Фонда се изчисляват 

потенциалните вземания, които биха 

възникнали в случай на задействане на 

схемата. На Фиг. № 9 е представено  

 

 

разпределение на броя на защитените 

клиенти, сумата на притежаваните от тях 

активи, както и максималната 

компенсация7, която Фондът би изплатил 

във всяка една група. 

____________ 

7.
 Максималната компенсация към клиентите на един 

посредник се изчислява като 90% от сумата на клиентските 

активи, но не повече от 40 000 лв. на инвеститор. 

Изчисленията са на база информацията, предоставена от 

посредниците към 31.12.2011 г. Поради направеното допускане, 

че клиентите имат активи на сума, равна на горната граница 

на интервала, в който попадат, така получената максимална 

компенсация е леко завишена. 
 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Брой клиенти по групи посредници 

Брой клиенти на 
ИП с минимален 
капитал 250 хил. 
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Брой клиенти на 
ИП с минимален 
капитал 1,5 млн. 
лв. 
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Фиг. № 9 

 

Източник: ФКИ 

Преобладават клиентите с инвестиции до 

1000 лв. (74%), но потенциалните 

задължения на Фонда към тях са едва 

около 17% от всички. Най-голяма 

експозиция би имало към клиентите, 

които биха получили максимална 

компенсация от 40 000 лв., въпреки че 

техният брой е едва 3%. Това показва 

какъв би бил ефектът върху Фонда, ако 

се увеличи лимитът на компенсация, 

съгласно предложението на ЕК. 

Значителна експозиция се наблюдава и 

към клиентите, притежаващи инвестиции 

на суми между 13 333 лв. и 26 666 лв.  

Разпределение на броя на клиентите по 

групи клиентски активи при ИП и ТБ е 

представено в Приложение № 2. 

Инвестиционните посредници имат 

около три пъти повече защитени клиенти 

в сравнение с ТБ. 

Въпреки увеличението на сумата на 

клиентските активи, подлежащи на 

компенсация, и на броя на защитените 

клиенти през 2011 г., общата сума на 

евентуалните претенции за компенсация 

е 243 млн. лв. срещу 277 млн. лв. към края 

на 2010 г. Това се дължи на значителния 

спад на броя на инвеститорите, 

От 0.01 
лв. до 

1000,00 
лв. 

От 
1000,01 
лв. до 

3000,00 
лв. 

От 
3000,01  
лв. до 

5000,00 
лв. 

От 
5000,01  
лв. до 

7000,00 
лв. 

От 
7000,01  
лв. до 

10000,00 
лв. 

От 
10000,01  

лв. до 
12000,00 

лв. 

От 
12000,01  

лв. до 
13333,33 

лв. 

От 
13333,34  

лв. до 
26666,66 

лв. 

От 
26666,67  

лв. до 
33333,33 

лв. 

От 
33333,34 

лв. до 
44444,44 

лв. 

Над 
44444,45 

лв. 

Максимална компенсация и брой клиенти, по групи 
клиентски активи, при всички участници 

Брой клиенти Компенсация 
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притежаващи суми над 44 хил. лв. – от 

2416 към 31.12.2010 г. на 1844 към 

31.12.2011 г. (спад с 31%). 

В Табл. № 3 е представено 

разпределение на участниците във Фонда 

според компенсацията, която ФКИ би 

изплатил на клиентите на всеки един от 

тях, взет поотделно. Средствата на 

Фонда към 31.12.2011 г. биха стигнали за 

компенсацията на няколко посредника в 

първите интервали или за всеки един от 

посредниците, взет поотделно в 

интервалите до 9,34 млн. лв. Най-много 

посредници попадат в интервала с 

компенсация от 1 до 2 млн. лв. (22,39%), 

следвани от интервала с компенсация до 

500 000 лв. (19,40%). При 5 участника е 

възможно средствата на Фонда да се 

окажат недостатъчни, което може да 

наложи събиране на допълнителни 

средства, съгласно регламента на чл. 77с 

от ЗППЦК. 

 
Табл. № 3. Разпределение на участниците според компенсацията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на компенсацията, която 

Фондът би изплатил на клиентите 

на всеки един участник поотделно.

Брой участници във Фонда                               

(към 31.12.2011 г.)

Процентно изражение на 

разпределението на компенсацията по 

групи спрямо общия брой посредници.

До 500 000 лв. 13 19,40%

От 500 000,01 лв до 1 млн. лв. 11 16,42%

От 1000 000,01 лв. до 2 млн.лв 15 22,39%

От 2 000 000,01 лв. до 3 млн. лв. 2 2,99%

От 3 000 000,01 лв до 4 млн. лв. 6 8,96%

От 4 000 000,01 лв. до 6 млн. лв 8 11,94%

От  6 000 000,01 лв. до 8 млн. лв 4 5,97%

От 8 млн. лв. до 9,4 млн. лв. 3 4,48%

Над 9,4 млн. лв. 5 7,46%

Източник: ФКИ
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еждународната дейност на 

Фонда през 2011 г. бе свързана 

предимно с асоциираното му 

членство в EFDI, както и със схемите за 

компенсиране на инвеститорите от 

страни-членки на ЕС, с които Фондът има 

сключени двустранни споразумения за 

сътрудничество (Румъния, Полша и 

Унгария). Като асоцииран член на EFDI 

Фондът бе домакин на среща на работна 

група на схемите за компенсиране на 

инвеститорите в София, проведена на 

22.09.2011 г. Освен представители на 

европейски схеми за компенсиране на 

инвеститорите, на срещата присъстваха и 

представители на ЕК и ЕП. Разискваха  

се въпроси, насочени главно към 

предложението на ЕК за промени в 

Директива 97/9/ЕС за схемите за  

 

 

 
 

компенсиране на инвеститорите, но 

също и въпроси, засягащи дейността на 

схемите в национален и международен 

мащаб. На 23 септември в офиса на 

Фонда се проведе и отделна среща на 

схемите от Унгария, Румъния и България. 

В края на годината в Хелзинки се 

състоя още една среща на работната 

група към EFDI, в която Фондът също бе 

представен. Експерти от Фонда бяха 

включени в две работни групи, касаещи 

международната дейност на EFDI в 

областта на схемите за компенсиране на 

инвеститорите.  

Председателят на УС участва в 

годишната среща на EFDI в Белград. 

Международното сътрудничество 

на Фонда с други схеми за компенсиране 

на инвеститорите е сред приоритетите в 

дейността на Фонда. 
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рез своята дейност и през 

2012 г. Фондът ще продължи 

да съдейства за поддържане 

на стабилността и доверието 

в капиталовия пазар в България. 

Инициирани са промени в 

законодателството, касаещо дейността 

на Фонда, като той ще участва активно в 

този процес, в сътрудничество със 

съответните национални институции. 

Фондът е въвел различни 

софтуерни продукти, с чиято помощ се 

извършва бърз и подробен анализ на 

информацията. През 2012 г. Фондът ще 

продължи да усъвършенства 

използваните софтуерни продукти и 

съответно да подобрява и развива 

качеството на обработваната 

информация и изготвяните анализи. 

Предстои пълно преминаване към 

електронен обмен на информация с 

участниците във Фонда, което освен че 

ще ограничи пощенските разходи, ще 

намали и времето за пренос на 

информация. 

 

 

През 2012 г. експерти на Фонда ще 

продължат активното си участие в 

работните групи към EFDI, касаещи 

схемите за компенсиране на 

инвеститорите. През 2012 г. Фондът ще 

продължи сътрудничеството си със 

схеми за компенсиране на инвеститорите 

от ЕС и ще търси нови контакти. Тези 

връзки и информация допринасят за 

развитието и подобряването на 

дейността на Фонда. 

Фондът ще продължи да бъде 

коректен партньор на участниците в 

капиталовия пазар, като управлява 

събраните от него средства и ги 

инвестира в сигурни и ликвидни активи, 

които да позволят навременно 

изплащане на компенсации при 

необходимост. 

Стабилността и доверието в 

капиталовия пазар са приоритети за 

Фонда през 2012 г. 

 

Ч  



Списък на участниците във Фонда към 31.12.2011г. Приложение № 1

1 АБВ - Инвестиции ЕООД 26 ИП МакКап Брокерс АД

2 Авал Ин АД 27 ИП Фаворит АД

3 АВС Финанс ЕАД 28 ИП Фина - С АД

4 Авус Капитал ООД 29 Капман АД

5 Адамант Кепитъл Партнърс АД 30 Карол АД

6 Арго - Инвест АД 31 Кепитъл инвест ЕАД

7 Балканска инвестиционна компания АД 32 Кепитъл маркетс АД

8 Балканска консултантска компания ЕАД 33 КМ Инвест ЕАД

9 ББГ Симекс - България ООД 34 Наба Инвест АД

10 БГ Проинвест АД 35 Позитива АД

11 БенчМарк Финанс АД 36 Популярна каса - 95 АД

12 Бета корп АД 37 Първа Финансова Брокерска Къща ООД

13 Бул Тренд Брокеридж ООД 38 Реал Финанс АД

14 Булброкърс АД 39 Сомони Файненшъл Брокеридж ООД

15 Варчев Финанс ЕООД 40 София Интернешънъл Секюритиз АД

16 Глобал Маркетс ООД 41 Стандарт Инвестмънт АД

17 Де Ново ЕД 42 Статус Инвест АД

18 Д.И.С.Л. Секюритийс АД 43 Ти Би Ай Инвест ЕАД

19 Делта Сток АД 44 Трейдвил ЕАД

20 Дилингова Финансова Компания АД 45 Фактори АД

21 Евро - Финанс АД 46 Фико Инвест ООД

22 Елана Трейдинг АД 47 ФК Евър АД

23 Загора Финакорп АД 48 Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД

24 Златен Лев Брокери ООД 49 Юг Маркет АД

25 ИП Интеркапитал Маркетс АД 

Източник: ФКИ

Инвестиционни посредници 
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Списък на участниците във Фонда към 31.12.2011г. Приложение № 1

Източник: ФКИ

Търговски банки - инвестиционни посредници

8. Обединена Българска Банка АД

7. Корпоративна ТБ

6. Интернешънъл Асет Банк АД

5. Емпорики Банк - България ЕАД

4. Българска банка за развитие АД

3. Българо-американска Кредитна Банка АД

14. Ситибанк Н.А.- клон София

13. СИБанк АД

12. СЖ Експресбанк АД

11. Райфайзен Банк АД

10. Първа Инвестиционна Банка АД

9. Общинска Банка АД

1. Банка ДСК ЕАД

23. Юробанк и Еф Джи България АД

22. ЧПБ Тексим АД

21. Централна Кооперативна Банка АД

20. Уни Кредит Булбанк АД

19. Търговска Банка Д АД

18. Токуда Банк АД

17. ТБ МКБ Юнионбанк АД

16. ТБ Инвестбанк АД

15. ТБ Алианц България АД

2. Банка Пиреос България АД
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Списък на участниците във Фонда към 31.12.2011г. Приложение № 1

1 Аврора Кепитъл АД 18 КТБ Асет Мениджмънт АД

2 Адамант Кепитъл Мениджмънт ЕАД 19 ОББ Асет Мениджмънт АД

3 Алфа Асет Мениджмънт ЕАД 20 Общинска Банка Асет Мениджмънт ЕАД

4 Актива Асет Мениджмънт АД 21 ПФБК  Асет Мениджмънт АД

5 Астра Асет Мениджмънт АД 22 Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

6 БенчМарк Асет Мениджмънт АД 23 Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

7 Болкан Капитал Мениджмънт АД 24 Сентинел Асет Мениджмънт АД

8 Варчев Мениджинг Компани ЕАД 25 Сомони Асет Мениджмънт АД

9 ДСК Управление На Активи АД 26 Стандарт Асет Мениджмънт АД

10 Експат Асет Мениджмънт ЕАД 27 Статус Капитал АД

11 Елана Фонд Мениджмънт АД 28 Съгласие Асет Мениджмънт АД

12 Инвест Фонд Мениджмънт АД 29 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

13 Инвест Кепитъл ЕАД 30 УД Златен Лев Капитал АД

14 Интеркарт Инвестмънтс АД 31 Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД

15 Капман Асет Мениджмънт АД 32 ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД

16 Карол Капитал Мениджмънт ЕАД 33 Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

17 КД Инвестмънтс ЕАД

Източник: ФКИ

 Управляващи дружества
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ГРУПИ КЛИЕНТСКИ АКТИВИ

дял в 

общия 

брой (хил. лв.)

дял в 

общата 

сума

дял в 

общия 

брой (хил. лв.)

дял в 

общата 

сума (хил. лв.)

дял в 

общата 

сума

От 0,01 лв. до 1000,00 лв. 37 240 76,8% 33 516 18,9% 9 245 66,6% 8 321 11,8% 41 837 16,85%

От 1000,01 лв. до  3000,00 лв. 3 881 8,0% 10 479 5,9% 1 595 11,5% 4 307 6,1% 14 785 5,96%

От 3000,01 лв. до 5000,00  лв. 1 652 3,4% 7 434 4,2% 663 4,8% 2 984 4,2% 10 418 4,20%

От 5000,01 лв. до 7000,00  лв. 956 2,0% 6 023 3,4% 392 2,8% 2 470 3,5% 8 492 3,42%

От 7000,01 лв. до  10000,00 лв. 866 1,8% 7 794 4,4% 361 2,6% 3 249 4,6% 11 043 4,45%

От 10000,01 лв. до 12000,00  лв. 430 0,9% 4 644 2,6% 182 1,3% 1 966 2,8% 6 610 2,66%

От 12000,01 лв. до 13333,33  лв. 316 0,7% 3 792 2,1% 72 0,5% 864 1,2% 4 656 1,88%

От 13333,34  лв. до 26 666,66 лв. 1 256 2,6% 30 144 17,0% 442 3,2% 10 608 15,0% 40 752 16,41%

От  26 666,67 лв. до 33 333,33 лв. 315 0,6% 9 450 5,3% 117 0,8% 3 510 5,0% 12 960 5,22%

От   33 333,34 лв. до 44 444,44 лв. 454 0,9% 18 160 10,2% 120 0,9% 4 800 6,8% 22 960 9,25%

Над 44 444,45 лв. 1 151 2,4% 46 040 25,9% 692 5,0% 27 720 39,2% 73 760 29,71%

Общо 48 517 100% 177 475 100% 13 881 100% 70 797 100% 248 272 100%

Източник: ФКИ  

Обща потенциална 

компенсация по групи 

клиентски активи              

при ИП и ТБ

Приложение № 2

Разпределение на броя на защитените клиенти и потенциалната компенсация по групи

 клиентски активи към 31.12.2011 г. 

Брой клиенти         

при ИП

Потенциална  

компенсация                        

при ИП 

Брой клиенти             

при TБ 

Потенциална  

компенсация                  

при TБ
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Приложение № 3

Година:

Борсова 

капитали-

зация 

Процентно 

изменение в 

борсовата 

капитализа-

ция през 2011 

г. спрямо 

2010 г.

Борсова 

капитали-

зация 

хил. лв. хил. лв.

Дял в борс.     

кап-я  хил. лв.

Дял в борс.              

кап-я  хил. лв.

Дял в борс.     

кап-я  хил. лв. хил. лв.

Дял в борс.                           

кап-я  

Месец (1)

(2) =                            

[(1) -(9)]/(9)    (3)

(4) =   

(3)/(1)    (5)

(6) = 

(5)/(1)   

(7) =                     

(3)+(5) 

(8) =                 

(7)/(1)     (9) (10)

(11) = 

(10)/(9)     

Януари 11 351 479 0,34% 378 842 3,34% 972 380 8,57% 1 351 222 11,90% 11 313 538 1 163 271 10,28%
Февруари 11 625 027 5,41% 416 449 3,58% 941 177 8,10% 1 357 625 11,68% 11 028 609 1 142 736 10,36%
Март 11 729 407 4,97% 430 270 3,67% 915 238 7,80% 1 345 508 11,47% 11 173 964 1 238 743 11,09%
Април 11 845 165 5,02% 440 533 3,72% 878 296 7,41% 1 318 828 11,13% 11 278 625 1 492 509 13,23%
Май 11 482 457 9,09% 433 069 3,77% 1 047 684 9,12% 1 480 753 12,90% 10 525 741 1 344 272 12,77%
Юни 11 083 309 6,70% 449 492 4,06% 994 535 8,97% 1 444 027 13,03% 10 387 176 1 359 751 13,09%
Юли 11 146 953 7,31% 435 442 3,91% 978 112 8,77% 1 413 554 12,68% 10 387 348 1 282 182 12,34%
Август 12 393 720 16,88% 460 905 3,72% 949 112 7,66% 1 410 017 11,38% 10 603 994 1 234 659 11,64%
Септември 12 072 044 13,02% 445 808 3,69% 952 422 7,89% 1 398 230 11,58% 10 681 789 1 259 843 11,79%
Октомври 12 189 761 18,40% 495 011 4,06% 1 087 436 8,92% 1 582 447 12,98% 10 295 082 1 281 094 12,44%
Ноември 11 293 281 7,01% 474 628 4,20% 1 093 631 9,68% 1 568 259 13,89% 10 553 971 1 288 245 12,21%
Декември 12 435 858 15,64% 485 912 3,91% 1 086 855 8,74% 1 572 767 12,65% 10 754 102 1 287 811 11,98%

Източник: Интернет страница на БФБ; ФКИ

2011 г.

Борсова капитализация и финансови инструменти, подлежащи на компенсация

2010 г.

Финансови инструменти, 

подлежащи на 

компенсация при всички 

ИП.

Финансови инструменти, 

подлежащи на 

компенсация,  при ТБ

Финансови инстру-менти, 

подлежащи на 

компенсация,  общо при 

всички посредници

Финансови инструменти, 

подлежащи на 

компенсация,  общо при 

всички посредници
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