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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; 

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; 

ПС - Парични средства; 

ПУДФКИ – Правилник за 

устройството и дейността на Фонда 

за компенсиране на инвеститорите; 

РС – Разплащателна сметка; 

СП – Сметна палата; 

ТБ – Търговски банки; 

УД – Управляващи дружества; 

УС – Управителен съвет; 

ФИ - Финансови инструменти; 

ФКИ – Фонд за компенсиране на 

инвеститорите; 

ФГВБ – Фонд за гарантиране на 

влоговете в банките; 

EFDI – European Forum of Deposit 

Insurers (Европейски форум на 

институциите за гарантиране на 

депозитите).

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 
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Фондът за компенсиране на 

инвеститорите (ФКИ) е част от мрежата 

за финансова сигурност и е създаден да 

защитава до определен размер 

средствата на инвеститорите, в случай 

на несъстоятелност на инвестиционния 

посредник, с който имат договорни 

отношения. Фондът е създаден през 

2005 г. като статутът му е определен със 

ЗППЦК. 

За осъществяването на функциите си 

Фондът събира годишни вноски от 

инвестиционните посредници и ги 

инвестира при спазване на изискванията 

за ликвидност и сигурност, за да 

обезпечи евентуални бъдещи 

компенсации. 

За изпълнението на тези функции, 

дейността на Фонда се ръководи от 

управителен съвет (УС), който през 2013 

г. бе в състав: 
 

 Милети Младенов – председател 

 Теодора Дренска – зам. председател 

 Ирина Марцева - член 

 Атанас Бойчев - член 

 Павлина Аначкова-Кантарева - член 

 

УС обсъжда и взема решения по 

всички въпроси, касаещи дейността на 

Фонда, подготвя и приема вътрешните 

нормативни актове на организацията. 

Председателят на УС ръководи 

оперативната дейност на Фонда, 

изпълнявана от администрация, която 

към 31.12.2013 г. е в състав от четири 

човека. 

През 2013 г. са проведени 11 

заседания на УС, на които са обсъдени 67 

въпроса и са взети 30 решения. 

През 2013 г. не възникнаха 

обстоятелства за изплащане на 

компенсации от Фонда. Дейността на 

Фонда беше насочена основно към: 

събиране на дължимите от 

инвестиционните посредници вноски; 

инвестиране на средствата на Фонда; 

реализиране на промените в 

информационната система с база данни 

и прилагане на новата справка за броя на 

клиентите; събиране и анализ на 

данните за клиентските активи; оценка 

на експозицията на Фонда и др. 

През 2013 г. УС реши да запази 

размера на годишната вноска за 2014 г. 

на нивото от последните 4 години, като 

1. УПРАВЛЕНИЕ 
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определи тя да бъде 0,5 на сто от общия 

размер на паричните средства и 0,05 на 

сто от общия размер на останалите 

клиентски активи за 2013 г., изчислени 

на средномесечна база. 

През 2013 г. УС инициира среща 

между представители на 

инвестиционната общност и Фонда, на 

която бяха разисквани въпроси, 

свързани главно с договорите за разлика 

и тяхното отчитане във Фонда. 

През 2013 г. дейността на Фонда бе в 

съответствие с изискванията на 

националното законодателство и 

вътрешните правила, а именно - ЗППЦК, 

ЗПФИ, ПУДФКИ, Наредба № 23 и 46 на 

КФН.  

През 2013 г. УС на Фонда направи 

предложения в КФН за изменение на 

някои нормативни актове, засягащи 

дейността на Фонда (ПУДФКИ и Наредба 

№46), които предстои да бъдат приети 

през 2014 г. 

Особено значение за ефективното 

осъществяване на дейността на Фонда 

имаше сътрудничеството с национални 

институции и организации като КФН, 

БНБ, МФ, АББ, БАЛИП, БАУД и др. 
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През 2013 г. се навършиха 8 години 

от създаването на Фонда. За тези 8 

години капиталовият пазар от период на 

експанзия премина в период на 

драстичен спад на цените на 

финансовите инструменти както в 

България, така и в световен мащаб. 

Вследствие на световната финансова и 

икономическа криза се предприеха 

редица законодателни мерки, които от 

една страна целяха да подобрят 

информираността на инвеститорите, и 

от друга, да се увеличи прозрачността и 

сигурността при търговията с 

финансови инструменти. 

Законодателните инициативи в рамките 

на ЕС продължават и досега. 

През последните години в ЕС 

имаше значителни по мащаб случаи на 

изплащане компенсации на 

инвеститори, които станаха и причина за 

преразглеждане на европейското 

законодателство в тази област. Бяха 

инициирани промени за увеличаване 

обхвата на схемите, увеличаване лимита  

 

 

на компенсация и хармонизирането му 

на ниво ЕС, но през 2013 г. обсъждането 

на промените се преустанови. 

Основната дейност на българската 

схема за компенсиране на 

инвеститорите е изплащането на 

компенсации на клиентите на 

инвестиционен посредник, в случай че 

посредникът не може да възстанови 

паричните средства (ПС) или 

финансовите инструменти (ФИ) на 

клиентите си. От създаването на Фонда 

досега не е имало случай на изплащане 

на компенсации. 

Компенсациите се изплащат с 

предварително събрани средства от 

участниците в схемата. Във Фонда 

участват само дружества, които имат 

лиценз от КФН за извършване на 

инвестиционни услуги. Участници във 

Фонда са инвестиционните посредници 

(ИП), управляващите дружества (УД) и 

банките-инвестиционни посредници 

(ТБ). 

Основната част от средствата на 

Фонда се формира от вноски на 

2. ДЕЙНОСТ  
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участниците. Сумата на събраните във 

Фонда средства през годините растеше, 

но с различни темпове. По време на 

кризата ръстът значително се забави. 

Във Фонда периодично се изготвят 

анализи за клиентските активи и броя 

на клиентите, подлежащи на 

компенсация. В тях се изчисляват 

евентуалните компенсации, които 

Фондът би изплатил в случай на фалит 

на ИП, като по този начин се оценява 

експозицията на Фонда към 

участниците, както и адекватността на 

нивото на финансиране на Фонда. 

 

 2.1 СРЕДСТВА НА ФОНДА 

Основната част от средствата на Фонда 

се формира от годишните вноски на 

участниците. Освен това всеки нов 

посредник, който се присъединява към 

схемата за компенсиране, прави 

встъпителна вноска. 

Освен от вноски на участниците, 

средствата на Фонда се формират и от 

приходи от инвестиции. 

На Фиг. 1 е представена сумата на 

средствата на Фонда към края на всяка 

година.

 

Източник: ФКИ 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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Фиг. 1 
Средства на Фонда към 31 декември  
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Към 31.12.2013 г. средствата на Фонда 

са 12,16 млн. лв. като в сравнение с една 

година по-рано те са нараснали с 1,13 

млн. лв. Средствата са инвестирани в 

краткосрочни депозити и в ДЦК, 

съгласно разпоредбите на ЗППЦК, 

ПУДФКИ и вътрешните правила на 

Фонда. Най-голям абсолютен прираст на 

годишна база се наблюдава към края на 

2009 г., когато средствата нарастват с 

55% - от 4,44 млн. лв. в края на 2008 г. на 

6,88 млн. лв. към края на 2009 г. 

Административната дейност на 

Фонда се финансира с приходите от 

инвестиране на средствата му. 

Административните разходи на Фонда 

за 2013 г. са в размер на 390 хил. лв., като 

е реализирана икономия от 4% от 

първоначално предвидените разходи. В 

сумата на разходите са включени и 64 

хил. лв. корпоративен данък за 2012 г., 

който беше платен през 2013 г. Поради 

промени в данъчното законодателство, 

засягащи Фонда, за 2013 г. няма да се 

дължи такъв данък. 

Така финансовият резултат на 

Фонда за 2013 г. е печалба в размер на 

112 хил. лв. 1  

 

  2.1.1 ВНОСКИ 

Вноските във Фонда са встъпителни 

и годишни. Встъпителните вноски са 

еднократни при включване в схемата и 

размерът им зависи от вида и лиценза на 

участника.2 През 2013 г. постъпленията 

от встъпителни вноски са в размер на 17 

500 лв., като те са на една ТБ и един ИП, 

включили се в схемата. 

 

Годишните вноски се правят от 

всички участници, които държат, 

администрират или управляват 

клиентски активи, подлежащи на 

компенсация. Те се внасят на четири 

равни части. 

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 ИП с ограничен лиценз не участват във Фонда. УД не 
правят встъпителни вноски. 
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Размерът на годишната вноска се 

определя от УС и за 2013 г. той беше: 

 0,5 на сто от средномесечната сума 

на защитените парични средства 

през 2012 г. и 

 0,05 на сто от средномесечната сума 

на останалите клиентски активи, 

подлежащи на компенсация през 

2012 г. 

Постъпленията от годишни вноски 

през 2013 г. са на сума 994 хил. лв.3 

Размерът на годишната вноска се 

формира главно от постъпленията от 

инвестиционните посредници (ИП) и 

търговските банки, извършващи 

инвестиционни услуги (ТБ). 

На Фиг. 2 е представена годишната 

вноска, разпределена по ИП и ТБ, за 

периода от 2005 до 2013 г. За 2013 г. 

вноската е 979 хил. лв. срещу 892 хил. лв. 

през 2012 г., т.е. отбелязва се ръст от 

9,5%.4 Увеличението се дължи на 

нарастване базата, върху която се 

изчисляват вноските. 

Фиг. 2 

Разпределение на приходите от вноски на ИП и ТБ 

 

*Данните за 2014 г. са предварителни.       Източник: ФКИ 

3 През 2013 г. по сметката на Фонда са постъпили една 
четвърт от дължимата годишна вноска за 2012 г., 
която се прави в срок до 30.01.2013 г., и три четвърти 
от дължимата вноска за 2013 г. През 2013 г. постъпиха 
и изравнителни вноски на някои участници, които не 
бяха отчитали коректно клиентските активи в 
справките си. 
 

4 През 2013 г. във Фонда постъпват само три части от 
годишната вноска за 2013 г., а четвъртата постъпва в 
началото на 2014 г. 
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Базата за изчисляване на вноската 

продължава да нараства и през 2013 г., 

като към края на годината се доближава 

до максималните стойности, които бяха 

регистрирани преди кризата. Делът на 

плащаните от ТБ вноски във Фонда 

запазва почти същото ниво като през 

2012 г. (55%). Очаква се вноската за 2014 

г. да бъде с около 200 хил. лв. по-голяма  

от вноската за 2013 г., което се дължи на 

нарастване на средната сума на 

защитените клиентски активи. 

 2.1.2 ИНВЕСТИЦИИ 

Съгласно нормативната уредба 

Фондът държи средствата си във 

финансови инструменти, издадени или 

гарантирани от държавата, 

краткосрочни депозити в търговски 

банки и в БНБ. Средствата на Фонда се 

инвестират в съответствие с 

„Инвестиционната политика на Фонда” 

при спазване изискванията за сигурност, 

ликвидност и доходност, според 

състоянието на пазара. На Фиг. 3 е 

представена структурата на портфейла на 

Фонда към края на 2013 г. и 2012 г.  

 
Фиг. 3 

 

 *РС - разплащателни сметки                   Източник: ФКИ 

РС Депозити ДЦК 

0,32% 
9,24% 

90,44% 

0,32% 

29,13% 

70,55% 

Структура на портфейла 

2012 г. 

2013 г. 
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Делът на портфейла в депозити е 

нараснал от 9,24% през 2012 г. на 29,13% 

през 2013 г. Това увеличение е главно за 

сметка на падежираните през 2013 г. 

емисии, поради което и делът на ДЦК в 

портфейла намалява на 70,55%. 

Отражение върху структурата на 

портфейла оказа също ниската 

доходност на ДЦК. Средствата по РС 

продължават да са минимални. 

Инвестициите на Фонда генерират 

приходи, които включват лихви по 

депозитите, купони от ДЦК и печалба 

(загуба) от преоценка на ДЦК. През 2013 

г. приходите от инвестиции са 440 хил. 

лв. срещу 1 167 хил. лв. през 2012 г. 

Причина за спада са отчетените загуби 

от преоценка на ДЦК, поради спад в 

цените на държавните облигации през 

2013 г. 

На Фиг. 4 е представена 

реализираната средна доходност от 

лихви по депозитите и ДЦК за периода 

2005 - 2013 г.5 

Фиг. 4 

           Източник: ФКИ 

 

 

5 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. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

3
,0

5
%

 4
,5

3
%

 

4
,8

8
%

 6
,2

2
%

 

6
,8

4
%

 

5
,2

7
%

 

4
,5

5
%

 

3
,6

0
%

 

4
,0

5
%

 

4
,8

8
%

 

6
,3

1
%

 

6
,2

9
%

 

5
,1

3
%

 

5
,3

9
%

 

4
,8

0
%

 

Средна доходност на инвестициите 

Доходност по депозитите Доходност по ДЦК 



Годишен отчет за 2013 г. 13 

 

 

 

През 2013 г. средната реализирана 

доходност от лихви по депозити е в 

размер на 4,05%, а от купони от ДЦК 

4,80%. 

 

Портфейлът на Фонда към 31 

декември в ДЦК и депозити, съобразно 

техните падежи, е представен на Фиг. 5. 

Фиг. 5 

Източник: ФКИ

Модифицираната дюрация и 

средният остатъчен срок на 

инвестициите в ДЦК са представени на 

Фиг. 6 според падежната им структура 

към 31.12.2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 

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

22% 

6% 

24% 
25% 

23% 

29% 

8% 

29% 
29% 

5% 

Падежна структура на портфейла  

2012 г. 

2013 г. 
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Фиг. 6 

Източник: ФКИ 

Няма ДЦК, които да се падежират 

през 2014 г., затова и стойностите на 

модифицираната дюрация и остатъчния 

срок до 1 г. са нулеви. Към 31.12.2013 г. 

среднопретеглената модифицирана 

дюрация на портфейла от ДЦК е 3,97 

години срещу 4,10 години към 

31.12.2012 г. Средният остатъчен срок на 

инвестициите в ДЦК е 4,54 години при 

4,79 години към 31.12.2012 г. 

 

 2.2 УЧАСТНИЦИ 

През изминалата година от 

българската схема за компенсиране на 

инвеститорите отпаднаха 3 ИП. Два от 

тях доброволно върнаха лиценза си, а на 

един той бе отнет от КФН като 

административна мярка. Към схемата се 

присъединиха два посредника, като 

лицензът на единия от тях беше 

трансформиран от ограничен в частичен,  

 

 

 

с което този посредник стана член на 

Фонда. Другият посредник бе с отнет 

лиценз, но няколко месеца по-късно 

възстанови правата си на ИП. 

Присъединиха се още 1 ТБ и 1 УД. Така 

участниците във Фонда към 31.12.2013 г. 

са 99 на брой, от които 45 са ИП, 24 ТБ и 

30 УД. 

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 

1,32 

3,25 

5,03 

6,23 

0,00 

1,38 

3,25 

5,86 

7,55 

(г
о

д
и

н
и

) 

Модифицирана дюрация и среден остатъчен срок на ДЦК 

Средна 
модифицира
на дюрация 

Среден 
остатъчен 
срок 
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В Табл. 1 е даден броят на 

отпадналите ИП и УД за периода 2009 - 

2013 г., като към 31.12.2013 г. те са 35 на 

брой. Новоприсъединилите се участници 

за периода 2009 г. - 2013 г. са 7, от които 

и една банка. 

 
Табл. 1 Брои  на участниците, отпаднали от схемата за компенсиране 
 

  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. ОБЩО: 

ИП 3 9 5 4 3 24 

УД  - 6 1 4 0 11 

 

          Източник: ФКИ

Българските инвестиционни 

посредници развиват дейността си освен 

на българския и на чуждия капиталов 

пазар. Установени клонове в чужбина 

имат 4 ИП.6 Някои от тях през 2013 г. 

закриха част от клоновете си, като към 

31.12.2013 г. не предоставят услуги чрез 

клон в следните държави: 

Великобритания, Испания, Норвегия, 

Холандия и Италия. Един посредник е 

открил нов клон. 

 

Държавите на територията, на които 

съществуват клонове на български ИП, 

са: Румъния, Полша, Чехия, Словакия и 

Австрия. Посредниците, които са 

декларирали, че ще предоставят услуги 

на принципа на “свободното 

предоставяне на услуги“, са общо 14 на 

брой. Във всичките страни-членки на ЕС 

българските ИП могат да предоставят 

услуги свободно, без клон. 

 

 

6Съгласно публикуван на сайта на КФН списък на ИП, 
които имат право да извършват и предоставят 
инвестиционни услуги на територията на други 
държави-членки към 26.11.2013 г. 
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 2.3 КЛИЕНТСКИ 

АКТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ 

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

Българската схема за компенсиране 

на инвеститорите гарантира до 90% от 

вземанията на клиентите на 

инвестиционните посредници, като 

максималната сума на компенсацията за 

едно лице не може да надхвърля 40 000 

лв. 

В Табл. 2 е представено 

разпределение на клиентските активи 

по групи участници (ИП, ТБ, УД). В 

зависимост от това дали клиентските 

активи (ПС и ФИ), подлежат на 

компенсация от Фонда, те са разделени 

на защитени и незащитени. Сборът от 

защитените и незащитени активи 

показва общия размер на търгуваните 

през българските посредници активи на 

клиенти.  

Табл. 2 Клиентски активи, управлявани от участниците към 31.12.2013 г. 
  

Защитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2013 г. 

Защитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2012 г. 

Изменение 
на 

годишна 
база 

Незащитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2013 г. 

Незащитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2012 г. 

Изменение 
на 

годишна 
база 

  (1) (2) [3=(1-2)/2] (4) (5) [6=(4-5)/5] 

ФИ - ТБ 1 673 211 811 1 411 008 591 19% 12 073 094 144 8 873 712 538 36% 

ФИ-ИП 585 135 111 631 469 312 -7% 3 264 979 078 2 606 506 187 25% 

ПС-ИП 46 351 800 35 849 912 29% 19 523 837 14 023 773 39% 

ФИ-УД 20 444 066 12 254 825 67% 3 233 659 32 709 217 -90% 

ПС - УД 304 706 710 527 -57% 751 883 146 231 414% 

ОБЩО: 2 325 447 494 2 091 293 166 11% 15 361 582 601 11 527 097 945 33% 

*ФИ –финансови инструменти; ПС – парични средства                                                                              Източник: ФКИ 

 

 

По данни от участниците във Фонда 

клиентските активи, управлявани от тях 

към 31.12.2013 г. са общо в размер на 

17,7 млрд. лв., от които 2,325 млрд. лв. са 

защитените, а 15,36 млрд. лв. са 

незащитените, в т.ч. ПС и ФИ. 

Защитените клиентски активи 

продължават да нарастват, като към 

31.12.2013 г. те са с 11% повече в 

сравнение с края на 2012 г. Значително е 

увеличението при ТБ, като държаните от 

тях ФИ са нараснали с 19% в сравнение с 
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31.12.2012 г. ТБ продължават да държат 

най-голяма част от защитените ФИ, като 

към 31.12.2013 г. тяхната сума достига 

1,67 млрд. лв. срещу 1,4 млрд. лв. година 

по-рано. При ИП към края на 2013 г. ФИ 

са със 7% по-малко, а ПС нарастват с 

29%. При УД има увеличение само на 

ФИ7.  

Средномесечната сума на държаните 

ФИ и ПС е по-обективен показател за 

държаните от участниците клиентски 

активи през годината, тъй като в 

конкретен месец би могло да се 

наблюдават промени, които да не 

отразяват реалното състояние на пазара 

през годината. Освен това 

средномесечната сума на защитените 

активи е база за определяне вноската на 

участниците във Фонда.   

Средномесечната стойност на 

защитените ФИ при ИП през 2013 г. се е 

увеличила в сравнение с 2012 г. с 5% и 

достига 514,5 млн. лв. Средно на месец за 

2013 г. защитените ФИ при ТБ са 1,47 

млрд. лв., докато през 2012 г. те са били 

1,09 млрд. лв., т.е има увеличение на  

 

7. От всички 30 УД, ефективно във Фонда участват 6, 
като само 3 от тях декларират защитени клиентски 
активи. 

 

годишна база с 34%. Средномесечната 

сума на всички защитени клиентски 

активи е около 2,028 млрд. лв. и почти 

достига предкризисните нива - 96% от 

стойността на ФИ през 2007 г. 

Към 31.12.2013 г. делът на 

събраните от Фонда средства (12,16 млн. 

лв.) в защитените клиентски активи 

(2,325 млрд. лв.) е 0,52%. 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 от участниците. 

Към 31.12.2012 г. 5% от клиентските 

активи възлизат на 116 млн. лв. (5% от 

2,325 млрд. лв.), срещу 104 млн. лв. към 

31.12.2012 г. За същия период 

разполагаемите ресурси на Фонда са 

нараснали само с 1,13 млн. лв. 

Увеличение се наблюдава и при 

незащитените клиентски активи - с 33% 

и то е както за ФИ на ИП и ТБ, така и за 

ПС. Само незащитените ФИ при УД са 

намалели значително. 

Общо държаните от ТБ клиентски 

активи (защитени и незащитени) са в 

размер на 13,75 млрд. лв. Делът на 

защитените активи е едва 12% от всички 
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ФИ на клиенти при ТБ, а останалите 88% 

са на големи, професионални 

инвеститори, не попадащи в обхвата на 

Фонда. ИП държат ФИ общо в размер на 

3,8 млрд. лв. и ПС на сума 65,8 млн.лв. 

Така общо клиентските активи при ИП 

са 3,9 млрд. лв. Делът на защитените 

активи в общата сума на клиентските 

активи при ИП e 16%, т.е само 16% от 

клиентите при ИП подлежат на 

компенсация от Фонда.  УД държат 

около 24 млн. лв. защитени и 

незащитени активи на клиенти, делът на 

защитените в тях е 84%. 

Във Фонда се получава информация 

само за държаните ПС на клиенти при 

ИП и УД. Паричните средства при ТБ се 

разглеждат като депозити и попадат в 

обхвата на ФГВБ, поради което те не се 

отчитат във Фонда. Общата сума на 

защитените парични средства при ИП и 

УД към 31.12.2013 г. е в размер на 46,7 

млн. лв., като на годишна база се 

наблюдава увеличение от 28%. ПС 

представляват 2% от всички активи, 

подлежащи на компенсация. 

Средномесечно през 2013 г. под формата 

на ПС са държани 48 млн. лв. или 25% 

повече в сравнение с 2012 г. 

Незащитените ПС към 31.12.2013 г. са 

около 20 млн. лв. или с 43% повече, 

сравнено с предходната година.  

На Фиг. 7 са представени 

подлежащите и неподлежащите на 

компенсация ФИ, като е дадено и 

разпределението им по групи 

посредници. Защитените ФИ към 

31.12.2013 г. са около 12,9% от всички 

ФИ. Най-голям дял клиентски активи 

държат ТБ – около 78,5% от всички ФИ 

(9,5% от защитените и 69% от 

незащитените). ИП държат общо около 

22,3% от ФИ, от които 3,3% са защитени, 

а 19% са незащитени. Незначителна част 

от ФИ се държи от УД – общо около 

0,12%. Поради по-голямото увеличение 

на стойността на незащитените ФИ, 

делът на защитените ФИ на годишна 

база, при всички участници, е намалял с 

около 2%. 
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Фиг. 7 
Разпределение на ФИ по групи посредници, 

към 31.12.2013 г. 

        

Източник: ФКИ 

 

 

В Табл. 3 е дадена информация за 

подлежащите на компенсация ФИ на 

клиенти за някои специфични периоди. 

В таблицата са извадени 3 стойности на 

защитените ФИ: най-ниската (918 млн. 

лв.), най-високата (2,48 млрд. лв.) и 

текущата стойност към 31.12.2013 г. 

(2,26 млрд. лв). От края на 2012 г. и през 

цялата 2013 г. се наблюдава ръст на ФИ, 

като сумата 2,26 млрд. лв., достигната 

през м. декември 2013 г., представлява 

90% от върховата стойност на ФИ, 

отчетена през август, 2008 г. Макар 

българският капиталов пазар да се 

възстановява бавно от световната 

финансова криза, през 2013 г. се 

наблюдава известно увеличение на 

държаните от посредниците ФИ. 

 

 
 
 
 
 

Защитени ФИ Незащитени ФИ 

9,50% 

69% 

3,3% 

19% 

0,1% 0,02% 

ФИ -ТБ 

ФИ-ИП 

ФИ-УД 



Годишен отчет за 2013 г. 20 

 

 

 
 

 
 
Табл. 3 Защитени клиентски активи 

 

ФИ на клиенти Дата 
Върхова 
стойност 

Минимум 
Текуща 
стойност 

ФИ на клиентите 
на ТБ и ИП 

август, 2008 2 483 880 619     

февруари, 2009   917 667 292   

декември, 2013     2 258 346 922 

% от върховата 
стойност 

  100,00% -63,06% -10,0% 

Източник: ФКИ 
 

През 2013 г. година най-малко 

защитени ФИ са декларирани през м. 

юни – 1,8 млрд. лв., а най-големи 

стойности - през м. декември (2,26 млрд. 

лв.). При ИП най-ниската стойност на ФИ 

е отчетена през май, 2013 г. (391 млн. 

лв.), а най-високата през февруари, 2013 

г. (642 млн. лв.). При ТБ най-малко ФИ са 

отчетени през февруари, 2013 г. (1,27 

млрд. лв.), а най-високите в последния 

месец на 2013 г. (1,67 млрд. лв.). 

На Фиг. 8 е представена 

средномесечната сума на защитените 

клиентски активи по години и по  

 

участници. Видно от фигурата, през 2013 

г. средномесечната стойност на 

защитените клиентски активи се 

увеличава значително. Най-голямо е 

увеличението при ТБ, които средно през  

2013 г. са държали около 1,47 млрд. лв., 

или сравнено с 2012 г. нарастването на 

клиентските активи при ТБ е с  34%. При 

ИП средномесечната стойност на ФИ се 

увеличава постепенно, като за 2013 г. тя 

е около 515 млн. лв. 
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Фиг. 8 

Средномесечна сума на защитените клиентски активи 

 
Източник: ФКИ 

Средно на месец сумата на ПС при ИП 

е с 24% по-голяма, сравнено с 

предходната година, като през 2013 г. те 

достигат 46 млн. лв. 

В Табл. 4 са представени защитените 

клиентски активи, борсовата 

капитализация и БВП към 31 декември. 
 

 

Табл. 4 Клиентски активи, борсова капитализация и БВП към 31 декември. 

  2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 

Клиентски активи, 
подлежащи на 
компенсация  (млн. лв.) 

2 325 2 091 1 612 1 322 1 259 1 314 

Борсова капитализация                
(млн. лв.) 

9 961 9 828 12 436 10 754 11 796 12 461 

Отношение клиентски 
активи/борсова 
капитализация 

23% 21,28% 12,96% 12,00% 11,00% 11,00% 

БВП                                             
(млн. лв.) 

79 454 77 323 75 265 70 474 68 322 69 295 

Отношение борсова 
капитализация/БВП 

12,5% 12,71% 16,52% 15,00% 17,00% 18,00% 

Източник: интернет страница на БФБ, ФКИ. 
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Делът на защитените клиентски 

активи в борсовата капитализация се 

увеличава от 21,28% към края на 2012 г. 

на 23% в края на 2013 г. Увеличението се 

дължи, от една страна, на нарасналата 

сума на клиентските активи, подлежащи 

на компенсация, и от друга, на почти 

непроменения размер на борсовата 

капитализация. Общият размер на 

държаните от участниците средства на 

клиенти е 17,6 млрд. лв., докато 

борсовата капитализация е 9,9 млрд. лв., 

което показва, че значителна част от 

клиентските активи са инвестирани в 

чуждестранни инструменти. 

 

 2.4 ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

На всеки шест месеца участниците в 

схемата представят информация за броя 

на клиентите, подлежащи на 

компенсация. Тези данни позволяват 

изчисляването на евентуалния размер 

на компенсациите. Изчисляването на 

експозицията на Фонда дава възможност 

да се оцени дали средствата му биха 

били достатъчни за изплащане на 

компенсации. 

През 2013 г. Фондът промени вида 

на справката за броя клиенти на 

участниците в схемата, с което се 

постигна по-реално изчисляване на 

потенциалната компенсация, в случай на 

задействане на схемата. С добавянето на 

новите интервали се постигна по-

равномерно разпределение на  

 

 

 

 

компенсацията в различните групи 

клиентски активи. 

На Фиг. 9 е представен броят на 

инвеститорите, подлежащи на 

компенсация към 31 декември, 

разпределени по групи ИП, за периода от 

2006 до 2013 г., включително. Към 

31.12.2013 г. броят на защитените 

клиенти е 60 660, което е с 337 

инвеститора по-малко от предходната 

година. От 2011 г., когато бяха отчетени 

най-много клиенти от създаването на 

Фонда досега, броят им продължава да 

намалява. Макар ТБ да отчитат най-

много защитени ФИ на клиенти, към 

31.12.2013 г. те декларират малък брой 

инвеститори (12384), като за последната 
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година техният брой е намалял с 1 631. 

Това е рекордно нисък брой защитени 

инвеститори, отчитан от ТБ. Увеличение 

на броя на клиентите се наблюдава при 

ИП - с 1294. При УД броят на клиентите е 

най-малък – 131, поради което не е 

добавен във фигурата.  

 
Фиг. 9 

Брой клиенти по групи посредници 

Източник: ФКИ

 

ИП имат почти 4 пъти повече 

защитени клиенти (над 48 хил.), 

отколкото ТБ. За сметка на това 

управляваните от ИП клиентски активи 

към 31.12.2013 г. възлизат на 631 млн.лв. 

 

 

 

 

срещу 1,67 млрд. лв. на ТБ, които имат 12 

хил. клиента.  

На Фиг. 10 е дадено разпределение на 

броя на защитените клиенти и 

максималната компенсация, която 

Фондът би изплатил на клиентите във
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всяка група клиентски активи.8 

Изчислената максимална 

компенсация към 31.12.2013 г. е 216 млн. 

лв., срещу 244 млн. лв. към 31.12.2012 г., 

т.е с 28 млн. лв. по-малко. Една от 

причините за намаляването размера на 

компенсацията е по-малкият брой 

клиенти, декларирани от участниците. 

Влияние оказва също така и промяната в 

справката за броя клиенти. В новата 

справка клиентите са разпределени в 16 

интервала, което позволява по-точно 

изчисляване на компенсацията и се 

ограничава допълнителното 

завишаване. Най-много е намаляла 

компенсацията в интервала до 1000 лв., 

който бе разделен на два нови – до 500 

лв. и от 501 до 1000 лв. Така сумата на 

изчисляваната досега компенсация в 

този интервал намаля с около 18 млн. лв. 

Фиг. 10 
Разпределение на максималната компенсация и броя на клиентите, по 

групи клиентски активи 

 

Източник: ФКИ 

8 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 31.12.2013 г. 
Поради направеното допускане, че клиентите имат 
активи на сума, равна на горната граница на 
интервала, в който попадат, така получената 
максимална компенсация е завишена. 
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Изчислената евентуална експозиция 

на Фонда към всички участници е около 

216 млн. лв. Към 31.12.2013 г. събраните 

във Фонда средства възлизат на 12,16 

млн. лв., т.е Фондът разполага с 5,6% от 

общата сума на изчислените 

компенсации. 

Най-много инвеститори (70%) 

попадат в първата група, с размер на 

активите до 500 лв. Изчислената за тях 

компенсация е 9% от всички 

компенсации. Най-голям дял средства 

биха били необходими за 

компенсирането на инвеститорите с 

активи над 196 хил. лв. (12%). В 

абсолютна стойност 25 млн. лв. биха 

били задълженията на Фонда за 1% от 

всички клиенти, подлежащи на 

  

 

компенсация. Следващият интервал по 

големина на компенсацията е за 

клиенти, с размер на активите до 4 хил. 

лв. – 10% от всички компенсации. 

Най-голяма е експозицията на Фонда 

към ИП – 156 млн. лв., като по-голям дял 

имат ИП с пълен лиценз. Експозицията 

на Фонда към клиентите на всички ТБ е 

около 59,8 млн. лв. За УД, които държат 

клиентски активи, подлежащи на 

защита, експозицията възлиза на 3,09 

млн. лв. Общата сума на изчислената 

максимална компенсация представлява 

около 9% от всички подлежащи на 

компенсация клиентски активи. 

На Фиг. 11 е дадено разпределението 

на участниците, според експозицията на  

Фонда към клиентите им до 

разполагаемите във Фонда средства. 
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Фиг. 11 

Брой на участниците в зависимост от експозицията на Фонда  
към клиентите им 

Източник: ФКИ

Във Фигурата не са взети предвид, 

участниците, които не представят 

информация във Фонда, като така броят 

на активните участници във Фонда е 66. 

Най-голям е броят на посредниците, за 

които компенсацията би била до 500 

хил. лв. – 14 на брой, от които 9 ИП, 3 ТБ 

и 2 УД. По равен брой участници (11) има 

в следващите 4 интервала. За два ИП 

изчислената компенсация е над 

разполагаемите във Фонда средства. При 

тях може да се наложи Фондът да събира 

допълнително средства, съгласно 

разпоредбите на чл. 77с от ЗППЦК. От 

друга страна, средствата на Фонда биха 

стигнали за компенсиране клиентите на 

няколко посредника едновременно, при 

които потенциалните компенсации са 

по-малки като суми. 

В Приложение № 2 е показано 

разпределението на броя на клиентите, 

подлежащи на компенсация, 

14 

11 

11 

11 

11 
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2 

До 500 000 лв. 

От 500 000,01 лв до 1 млн. лв. 

От 1000 000,01 лв. до 2 млн.лв 

От 2 000 000,01 лв. до 4 млн. лв. 

От 4 000 000,01 лв. до 6 млн. лв 

От  6 000 000,01 лв. до 8 млн. лв 

От 8 000 000,01 лв. до 10 млн. лв. 

От  10 000 000,01 лв. до 12,16млн. лв 

Над 12,16 млн. лв. 

Брой на 
участниците 
(ИП, ТБ, УД), 
които държат 
клиентски 
активи, 
защитени от 
Фонда.                                                               
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по групи клиентски активи, съответно за 

ИП и ТБ. 

ПС са разгледани отделно, тъй като 

се счита, че държането им е по-рисково, 

отколкото съхранението на ФИ. Към 

31.12.2013 г. общата сума на защитените 

ПС (при ИП и УД) е 46,7 млн. лв. 

Незащитените пари на клиенти към 

31.12.2013 г. са малко над 20 млн.лв., 

така общият размер на ПС (защитени и 

незащитени) е 66,9 млн. лв. 

На Фиг. 12 е дадено разпределение 

на ИП и УД в зависимост от държаните 

от тях защитени ПС, подлежащи на 

компенсация. Най-много участници (22) 

попадат в групата с размер на ПС до 100 

хил. лв. В групата от 200 до 400 хил. лв. 

има 6 на брой (ИП и УД), равен брой 

участници (по 5) държат пари на 

клиенти в интервалите до 3 млн. лв. и до 

7 млн. лв. Един участник управлява ПС 

на клиенти над разполагаемите във 

Фонда средства. 

 

 

 

Фиг. 12 

Размер на паричните средства при ИП към 31.12.2013 г.9 

 

Източник: ФКИ

 

 

 

9 В графата до 100 хил. лв. не са включени ИП с нулева 
стойност на ПС. 

22 

1 

6 

2 

1 

5 

5 

1 

до 100 000 лв. 

от 100 000,01 лв. до 200 000 лв. 

от 200 000,01 лв. до 400 000 лв. 

от 400 000,01 лв. до 600 000 лв. 

от 600 000,01 лв. до 1 000 000 лв. 

от 1 000 000,01 лв. до 3 000 000 лв.  

от 3 000 000,01 лв. до 7 000 000 лв. 

от 7 000 000,01 лв. до 12,16 млн. лв. 

над 12,16 млн. лв.  

Брой ИП и УД  
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 3.5 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 
 

Международната дейност на Фонда е 

свързана главно с членството на Фонда в 

EFDI (Европейски форум на 

институциите за гарантиране на 

депозитите), както и с установените 

двустранни отношения с други 

европейски схеми за защита на 

инвеститорите. 

През м. септември, 2013 г. 

заместник-председателят на Фонда 

участва в годишната среща на EFDI, 

която се проведе в Рим. По време на 

годишната среща на EFDI се състоя и 

първата световна среща на схемите за 

защита на инвеститорите. За първи път 

в Европа присъстваха представители на 

схеми от Азия, Америка и Канада. 

Информацията от тази среща породи 

интерес, поради което подробности за 

дискусиите са дадени в Приложение № 3. 

И през 2013 г. обсъжданите промени в 

директивата за схемите за компенсиране 

на инвеститорите не бяха 

финализирани, като към края на 

годината стана ясно, че това се отлага за 

момента. 

През годината продължи 

поддържането на международни 

контакти с повечето от европейските 

схеми. Тези контакти са важни, особено 

при нужда от проучване на 

международния опит, имайки предвид 

спецификата на дейността на схемите. В 

тази връзка международното 

сътрудничество на Фонда продължава 

да е сред приоритетите му, тъй като то 

има важна роля за подобряване и 

развиване на дейността в областта на 

компенсирането на инвеститорите. 

 

 

 

 

 



Годишен отчет за 2013 г. 29 

 

 

 

 

Основната функция на Фонда и през 

2014 г. ще бъде да защитава 

инвеститорите във финансови 

инструменти, като изплаща 

компенсации, съгласно предвидените за 

това условия и правила в нормативната 

уредба. За да осигури 

платежоспособността си, Фондът ще 

продължи да събира и инвестира 

средствата си съобразно изискванията, 

заложени в нормативната уредба и 

вътрешните правила на Фонда. 

През 2014 г. Фондът ще продължи да 

развива вътрешните си системи за 

обработка и анализ на клиентските 

активи, с цел да се електронизира и 

автоматизира по-голямата част от 

документооборота между Фонда и 

участниците. Също така, за да се 

постигне по-добра информираност и за 

да се улесни работа на потребителите, се 

предвижда промяна в интернет 

страницата на Фонда през 2014 г.  

За ефективността на дейността на 

Фонда съществена роля има 

сътрудничеството с национални 

институции и организации, поради 

което поддържането на тези отношения 

ще продължи да бъде приоритет. 

Спецификата на компенсирането на 

инвеститорите поставя международния 

обмен на информация сред основните 

канали за развитие на тези схеми. През 

2014 г. служителите на Фонда ще 

продължат участието си и в 

международни семинари, срещи и 

работни групи, които разглеждат 

въпроси, свързани със защитата на 

инвеститорите. Това спомага за 

престижа на Фонда сред 

международните му партньори. 

 

4. ФОНДЪТ ПРЕЗ 2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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 ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ 

1 АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД 23 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД 

2 АВАЛ ИН АД 24 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД 

3 АВС ФИНАНС ЕАД 25 ИП БЕТА КОРП АД 

4 
АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА 
ГРУПА АД 

26 ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД 

5 АВУС КАПИТАЛ ООД 27 ИП ФАВОРИТ АД 

6 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 28 ИП ФИНА - С АД 

7 АЛАРИК СЕКЮРИТИЗ ООД 29 КАПМАН АД 

8 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД 30 КАРОЛ АД 

9 БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ИП ЕАД 31 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД 

10 БГ ПРОИНВЕСТ АД 32 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД 

11 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД 33 ПОЗИТИВА АД 

12 БМФН ЕАД 34 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 

13 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД 35 РЕАЛ ФИНАНС АД 

14 БУЛБРОКЪРС ЕАД 36 РНК КЕПИТЪЛ АД 

15 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД 37 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД 

16 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД 38 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 

17 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД 39 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД  

18 ДЕ НОВО ЕАД 40 СТАТУС ИНВЕСТ АД 

19 ДЕЛТА СТОК АД 41 ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД   

20 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД 42 ФАКТОРИ АД 

21 ЕВРО - ФИНАНС АД 43 ФК ЕВЪР АД 

22 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 44 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД 

  

45 ЮГ МАРКЕТ АД 

 



Годишен отчет за 2013 г.        32  
 Приложение № 1 

 

 

 

БАНКИ – ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ 

1. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 

2. БАНКА ДСК ЕАД 

3. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 

4. БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 

5. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 

6. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 

7. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 

8. КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 

9. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

10. ОБЩИНСКА БАНКА АД 

11. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

12. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 

13. СИБАНК АД 

14. СИТИБАНК Н. А. - КЛОН СОФИЯ 

15. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 

16. ТБ ИНВЕСТБАНК АД 

17. ТЕКСИМ БАНК АД 

18. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 

19. ТОКУДА БАНК АД 

20. ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 

21. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

22. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 

23. ЮНИОНБАНК ЕАД 

24. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
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 УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА  
 

1 АВРОРА КЕПИТЪЛ АД 16 КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД 

2 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  17 КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

3 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 18 ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

4 АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 19 ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 

5 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 20 ПФБК  АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

6 БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 21 РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

7 БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД 22 РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

8 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД 23 СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

9 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД 24 СОМОНИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

10 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 25 СТАТУС КАПИТАЛ АД 

11 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД 26 СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 

12 ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД 27 ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 

13 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД 28 УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД 

14 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 29 ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 

15 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 30 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД 
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Разпределение на броя на защитените клиенти и потенциалната компенсация, по групи клиентски 
активи към 31.12.2013 г. 

 

Групи клиентски активи 

Брой клиенти на 
ИП 

Компенсация                                                                    
при ИП 

Брой клиенти на 
ТБ 

Компенсация при 
ТБ 

Общо брой 
клиенти 

Общо компенсация 

  (в лв.)     (в лв.)     (в лв.) 

От 0,01 лв. до 500,00 лв. 35 406 73% 15 932 700 10% 7 050 57% 3 172 500 5% 42 456 70% 19 105 200 9% 

От 500,01 лв. до 1 000,00 лв. 2 569 5% 2 312 100 1% 1 532 12% 1 378 800 2% 4 101 7% 3 690 900 2% 

От 1 000,01 лв. до 4 000,00 лв. 4 175 9% 15 030 000 10% 1 595 13% 5 742 000 10% 5 770 10% 20 772 000 10% 

От 4 000,01 лв. до 7 000,00 лв. 1 532 3% 9 651 600 6% 550 4% 3 465 000 6% 2 082 3% 13 116 600 6% 

От 7 000,01 лв. до 12 000,00 лв. 1 266 3% 13 672 800 9% 375 3% 4 050 000 7% 1 641 3% 17 722 800 8% 

От 12 000,01 лв. до 17 000,0 лв. 665 1,4% 10 174 500 7% 177 1,4% 2 708 100 5% 842 1% 12 882 600 6% 

От 17 000,01 лв. до 23 000,00 лв. 529 1,1% 10 950 300 7% 142 1,1% 2 939 400 5% 671 1% 13 889 700 6% 

От 23 000,01 лв. до 30 000,00 лв. 405 0,8% 10 935 000 7% 114 0,9% 3 078 000 5% 519 1% 14 013 000 6% 

От 30 000,01 лв. до 37 000,00 лв. 249 0,5% 8 291 700 5% 104 0,8% 3 463 200 6% 353 1% 11 754 900 5% 

От 37 000,01 лв. до 44 444,44 лв. 227 0,5% 9 080 000 6% 79 0,6% 3 160 000 5% 306 1% 12 240 000 6% 

От 44 444,45 лв. до 59 000,00 лв. 263 0,5% 10 520 000 7% 88 0,7% 3 520 000 6% 351 1% 14 040 000 7% 

От 59 000,01 лв. до 78 000,00 лв. 228 0,5% 9 120 000 6% 78 0,6% 3 120 000 5% 306 1% 12 240 000 6% 

От 78 000,01 лв. до 98 000,00 лв. 140 0,3% 5 600 000 4% 58 0,5% 2 320 000 4% 198 0% 7 920 000 4% 

От 98 000,01 лв. до 147 000,00 лв. 199 0,4% 7 960 000 5% 69 0,6% 2 760 000 5% 268 0% 10 720 000 5% 

От 147 000,01 лв. до 196 000,00 лв. 106 0,2% 4 240 000 3% 65 0,5% 2 600 000 4% 171 0% 6 840 000 3% 

Над 196 000,01 лв. 317 0,7% 12 680 000 8% 308 2% 12 320 000 21% 625 1% 25 000 000 12% 

ОБЩО: 48 276 100% 156 150 700 100% 12 384 100% 59 797 000 100% 60 660 100% 215 947 700 100% 
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Първата международна среща на схемите за компенсиране на 
инвеститорите от цял свят, организирана от EFDI, се проведе на 21 септември 
2013 г., в Латеранския университет в Рим. Главният инициатор за 
организиране на тази среща бе канадската схема. На срещата присъстваха 
представители на 24 схеми за компенсиране на инвеститорите от цял свят, 
както и представители на различни институции, имащи отношение към 
компенсирането на инвеститорите. Общият брой на участниците беше над 
30. Дискусиите бяха обособени в няколко панела, по следните теми: 
 

 

Особености в дейността на някои 

схеми за компенсиране. 

Представителите на всяка схема 

направиха кратки презентации на 

дейността си. Основно се представи 

информация за създаването на 

схемите, тяхното управление, 

финансиране и случаи на изплащане 

на компенсации. По-голям интерес 

предизвикаха презентациите на 

канадския, японския, китайския, 

корейския и американския фонд, 

както и на новоприсъединилата се 

към ЕС хърватска схема. 

Канадската схема представи 

интересна информация за нов начин 

за допълнително финансиране - чрез 

договор със застрахователната 

компания, поела ангажимент да 

осигури плащането на компенсации, 

в случай че те надхвърлят 

определена сума (110 млн. кан. 

долара). 

Японският фонд за защита на 

инвеститорите, създаден през 1998 г., 

предоставя защита за 100% от иска, 

но не повече от 100 000 долара, като 

защитени, освен дребните клиенти, 

са също и корпорациите. От 

презентацията на японските 

служители стана ясно, че през 

последните 5 години в Япония е 

имало 6 фалита, за които са платени 

около 1,73 млн. долара. 

В Корея лимитът на компенсация 

е около равностойността на 50 хил. 

долара, като особеното е, че 

компенсации не се плащат при 

установени случаи на измама. 

Корейският фонд планира 

въвеждането на рисково претеглени 

вноски от 2014 г. За първи път на 

срещите на EFDI имаше представител 

на испанския фонд за защита на 

инвеститорите, създаден през 2002 г. 

Испания е една от европейските 

страни, предоставяща най-висок 

лимит на компенсация (100 хил. 

евро). Наскоро е имало 1 случай на 

изплащане на компенсации, който е 

бил за приблизително 800 хил. евро.  

 

 

 

Международна среща на схемите за компенсиране на 
инвеститорите, проведена в Рим на 21 септември 2013 г., 

Латерански университет 
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Американската схема беше 

представена от нейния президент, 

който сподели любопитни факти за 

някои от най-големите случаи за 

изплащане на компенсации в света. 

Бидейки най-старата схема за защита 

на инвеститорите, заедно с 

канадската, американската схема 

поддържа лимит на компенсация за 

финансовите инструменти 500 хил. 

долара, а за паричните средства – 250 

хил. долара. От началото на кризата 

схемата е изплатила около 1,6 млрд. 

долара, а участниците в нея са 

приблизително 4 500. След фалита на 

компанията на Бърнард Мадоф, 

схемата си е поставила цел да 

достигне налични ресурси от 2,5 

млрд. долара, като набира по 400 млн. 

долара всяка година. През 

последните 5 години схемата се е 

сблъскала с 2 от най-големите 

фалити досега –на Леман Брадърс и 

на Мадоф. Това, което отличава 

американската схема е, че тя е тази, 

която назначава ликвидатор на 

фалиралата компания. Самата 

процедура по избор и встъпване на 

ликвидатора е много бърза, което 

цели да се предотврати 

разпространяване на паника и 

недоверие сред инвеститорите. При 

американската схема почти целият 

процес по изплащане на компенсации 

се осъществява от външни фирми.  

 

Лош инвестиционен съвет 

 („bad advice”) 

Г-н Алекс Кучински, директор на отдел 

„Корпоративни връзки“ в английския 

фонд, направи презентация за т.н.  

 

„лош инвестиционен съвет“ („bad 

advice“), който ЕК предложи да бъде 

включен в списъка на защитените от 

схемите инвестиционни услуги. 

Основна част от изплащаните от 

английската схема компенсации се 

пада на случаите при предоставяне 

на лош инвестиционен съвет, който 

по същество представлява 

некоректно насочване на даден 

клиент към поемането на твърде 

рискова инвестиция, без той да е 

напълно наясно с риска.  

 

Основни принципи за схемите за 

компенсиране на инвеститорите 

Създадената към EFDI работна група, 

занимаваща се с разработването на 

Основни принципи за схемите за 

компенсиране на инвеститорите, бе 

представена от нейния ръководител. 

Тази група бе създадена в рамките на 

работна среща в Хелзинки, в края на 

2011 г. Предвижда се подобно на 

схемите за гарантиране на влоговете, 

да се приемат принципи за дейността 

на схемите за компенсиране на 

инвеститорите. Също така, се 

планира до следващата годишна 

среща на EFDI в Букурещ, през м. 

септември 2014 г., принципите да са 

готови и да се приемат като 

официален документ на EFDI. 

 

Единни клиентски сметки 

(Single customer view) 

Подходът за единните клиентски 

сметки (Single customer view) се 

прилага при схемите за защита на 

влоговете и предоставя 

възможността в кратък срок да  
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се получи информация за нетната 

експозиция на една банка към неин 

клиент. Тази информация е от 

съществено значение за бързата 

оценка и изплащането на 

компенсации. Г-н Олаф Хартенфелс, 

представител на ликвидаторите, 

занимаващи се с банкова 

несъстоятелност в Германия, 

коментира евентуалното приложение 

на този метод на отчетност и при 

инвестиционните фирми, което ще 

допринесе за оптимизиране на 

дейността на схемите за 

компенсиране на инвеститорите. 

 

Изменения в европейската 

директива за схемите за 

компенсиране на инвеститорите 

На срещата се представи информация 

за развитието на процеса по 

промените в директивата за схемите 

за компенсиране на инвеститорите, 

който стартира през 2009 г. и намери 

изражение в предложението на ЕК за 

промени от м. юли 2010 г. Бе 

съобщено, че обсъжданията се 

преустановяват, докато не се приемат 

промените в директивата за схемите 

за защита на влоговете.  

 

Таргетиране на наличните 

средства на схемите  

Повечето от европейските схеми не 

използват метод за определяне на 

вноските, който да е обвързан с 

потенциалните плащания на 

компенсации. На срещата бе 

представен модел за краткосрочно и 

дългосрочно финансиране на 

схемите, което е обвързано с  

 

експозицията на една схема към 

нейните участници. Моделът се 

базира и на риска, който 

управляващите дадена схема си 

поставят за цел да гарантират. 

Въвеждането на рисково-претеглени 

вноски, което е в ход в някои 

европейски страни, се разраства, а 

обвързването на техния размер с 

потенциалните плащания на схемите 

е следващата стъпка в достигането на 

по-адекватно ниво на финансиране 

на схемите. 

 

 Одит на европейски финансови 

институции 

Д-р Харалд Ноак, член на Eвропейския 

съвет на одиторите, представи 

проблеми, свързани с одита на 

европейските финансови 

институции. Бе засегната темата за 

единния европейски финансов пазар 

и произтичащите от това проблеми, 

касаещи хармонизирането на 

регулаторната система с всичките й 

структури и елементи. Също така бе 

обърнато внимание и на въпроса за 

единния гаранционен фонд и как той 

би функционирал на практика. 
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