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Фонд за компенсиране

ЮБИЛЕЙ

През май 2015 г. се навършиха
10 години от създаването на Фонда за 
компенсиране на инвеститорите. Той 
бе създаден през 2005 г. вследствие 

на транспонирането на Директива 97/9 
в Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа. Основната роля на 
Фонда е да защитава инвеститорите 

на капиталовия пазар, като с това 
допринася за стабилността и

доверието в него.

ФОнД За кОмПЕнсИранЕ
на ИнвЕсТИТОрИТЕ

1000 София
ул. „Цар Шишман“ № 31, ет. 2

T: +359 2 981 27 10
Ф: +359 2 981 75 41

E: office@sfund-bg.com

обсъдени въпроси635

млн. лв.
разполагаеми
средства

13,31

случай
на компенсация1

защитени
клиенти67 367

години ФКи10 участници93

международни
споразумения3

взети
решения395

Фондът в ЦиФри:10

млрд. лв.
защитени
клиентски
активи

1,58

на финансовото състояние на системно важен 
инвестиционен посредник, Фондът ще може да 
прилага някои от предвидените инструменти за 
преструктуриране.

10
можете да ни намерите
online на www.sfund-bg.com,
където са публикувани най-често 
задаваните въпроси свързани с 
дейността на Фонда.

проведени
заседания133



промени, засягащи дейността му.
От 2010 г. Фондът осигурява максималния размер 
компенсация, предвиден в закона - 40 хил. лв. на 
инвеститор, за 90% от размера на инвестицията.

към 31.12.2014 г. събраните от Фонда средства 
са в размер на 13,31 млн. лв. към края на 2014 
г. във Фонда участват 42 инвестиционни посред-
ника, 21 банки-инвестиционни посредници и 30 
управляващи дружества. Участниците във Фонда 
управляват общо 17,9 млрд. лв., от които защитe-
ните от Фонда активи на клиенти са в размер на 
1,58 млрд. лв.
През 2015 г. бе регистриран случай на фалит на 
инвестиционен посредник. За улеснение на кли-
ентите му на интернет страницата на Фонда са 
публикувани всички необходими документи за по-
даване на искания за изплащане на компенсации 
от Фонда и други указания.

През тези 10 години Фондът работи в тясно съ-
трудничество с национални институции и органи-
зации като кФн, БнБ, аББ, БаЛИП, БаУД, а също 
и с европейската организация EFDI /Европейски 
форум на институциите за гарантиране на депо-
зитите/, където е асоцииран член.

ЗА ФондА

Фондът за компенсиране на инвеститорите 
(ФкИ) е юридическо лице на самостоятелна из-
дръжка. Основната му функция е да изплаща 
компенсации, като за целта събира вноски от 
инвестиционните посредници, управляващите 
дружества и банките, които участват в него. 
Фондът изплаща компенсации при невъзмож-
ност на някой от участниците да изпълни за-
дълженията си към клиентите поради причини, 
пряко свързани с неговото финансово състоя-
ние. Фондът е създаден да защитава непро-
фесионалните инвеститори - тези, които нямат 
достатъчно опит и знания за инвестиране на 
капиталовия пазар.

от 2005 до 2015 г.

През тези 10 години капиталовият пазар пре-
търпя много промени. световната финансова 
криза доведе до драстичен спад на цените на 
финансовите инструменти.
Това се отрази и на капиталовия пазар в Бъл-
гария, вследствие на което борсовата търговия 
намаля значително. Част от инвестиционните 
посредници напуснаха пазара, като върнаха 
доброволно лиценза си.
вследствие на кризата се предприеха редица 
законодателни мерки, които целяха увеличава-
не прозрачността и сигурността при търговията 
с финансови инструменти. Фондът взе активно 
участие в обсъжданията на законодателните 

10
Фондът защитава инвеститори-
те на капиталовия пазар, като с 
това допринася за неговото раз-
витие и стабилност.

10
Фондът осигурява компенсация в 
размер до 40 хил. лв. на инвести-
тор, за 90% от размера на инвес-
тицията.

10
регистриран е случай на фалит на 
инвестиционен посредник. За по-
вече информация ни посетете на 
www.sfund-bg.com

МЕЖдУнАроднА дЕЙноСт 

Един от приоритетите в дейността на Фонда е 
международната дейност. Предвид специфи-
ката на дейността на схемите за компенсиране 
на инвеститорите, обменът на информация и 
опит на международно ниво е от съществено 
значение за развитието на Фонда. Представи-
тели на Фонда активно участват както в дис-
кусиите в Ес, свързани с промени в законода-
телството, касаещо дейността на Фонда, така 
и в международни работни групи. Полученият 
от международните участия опит допринася за 
подобряване дейността на Фонда и неговата 
готовност за посрещане на бъдещи плащания 
на компенсации.

ПЕрСПЕКтиви ПрЕд ФондА

През 2015 г. бе транспонирана в българското 
законодателство Директива 2014/59/Ес чрез 
създаване на нов Закон за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници.

с новия закон се създава фонд, в който ще се 
набират средства с цел възстановяване и пре-
структуриране на инвестиционни посредници. 
Този фонд е предвиден да бъде част от адми-
нистрацията на ФкИ. Освен събирането на го-
дишни вноски от инвестиционните посредници 
и инвестирането им, в случай на влошаване 

Фондът за преструктуриране на 
инвестиционните посредници 
ще стане част от администра-
цията на ФкИ.


