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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
АББ – Асоциация на банките в
България;
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лицензираните инвестиционни
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управляващите дружества;
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УД – Управляващи дружества;

ДЦК – Държавни ценни книжа;

УС – Управителен съвет;

ЕС – Европейски съюз;

ФИ - Финансови инструменти;

ЗППЦК – Закон за публичното
предлагане на ценни книжа;

ФКИ – Фонд за компенсиране на
инвеститорите;

ЗПФИ – Закон за пазарите на
финансови инструменти;

EFDI – European Forum of Deposit
Insurers (Европейски форум на
институциите за гарантиране на
депозитите);

ИП – Инвестиционни посредници;
КФН – Комисия за финансов надзор;

IADI – International Association of
Deposit Insurers (Международна
асоциация на институциите за
гарантиране на депозитите).
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1. УПРАВЛЕНИЕ
Фондът

за

компенсиране

През 2014 г. УС на Фонда бе в състав:

на

инвеститорите (ФКИ) e създаден, за да



Милети Младенов – председател

защитава инвеститорите във финансови



Теодора Дренска – зам. председател

инструменти, клиенти на инвестиционните



Ирина Марцева - член

посредници, като осигурява плащане на



Атанас Бойчев - член

компенсации в размер 90% от стойността



Павлина Аначкова-Кантарева - член

на инвестицията, но не повече от 40 хил. лв.
Фондът има за цел да осигури ресурс за
покриване на евентуални плащания на
компенсации,

в

случай

на

фалит

на

инвестиционен посредник. За изпълнението
на тази цел Фондът събира вноски от
инвестиционните посредници (участниците)
и ги инвестира.
Дейността на Фонда се ръководи от
управителен

съвет

(УС),

който

взема

решения по всички въпроси, свързани с
изпълнението

на

неговата

определя

всяка

годишната

вноска на

Фонда,

година

инвестира

мисия.

УС

размера

на

участниците във

събраните

средства,

подготвя и приема вътрешните актове на
организацията, при необходимост прави
предложения за промени в нормативната
уредба,

приложима

Фонда, и др.

към

дейността

на

Председателят

на

УС

ръководи

оперативната дейност на Фонда, която се
изпълнява

от

администрация.

Към

31.12.2014 г. администрацията на Фонда
се състои от трима служители.
УС на Фонда разглежда и решава
въпросите от своята компетентност на
заседания, като през 2014 г. са проведени
20 заседания. Обсъдените на тях въпроси са
66, а взетите решения – 45.
През 2014 г. дейността на Фонда беше
насочена главно към събиране на вноски от
участниците; инвестиране на средствата на
Фонда; събиране и анализ на данните за
клиентските

активи,

управлявани

участниците;

оценка

на

от

евентуалната

експозиция на Фонда; подобряване на
нормативната уредба, свързана с дейността
му; установяване на нова корпоративна
идентичност на Фонда; разработка на нова
интернет страница; международна дейност и
др.
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През 2014 г. Фондът изпълняваше

изплащане на компенсации от Фонда. В

своите

края на 2014 г., след отнемането на

изискванията

лиценза на КТБ АД, се наложи УС да избере

законодателство,

обслужваща банка, чрез която да се

засягаща дейността му (ЗППЦК, ЗПФИ,

извършват

ПУДФКИ, Наредба № 23 и 46 на КФН) и

евентуални

плащания

на

компенсации на клиентите на банката, в
качеството й на инвестиционен посредник.
Тъй

като

информираха

квесторите
Фонда,

че

на

функции

в

съответствие

на

с

националното

нормативната

уредба,

вътрешните правила.
През 2014 г. бяха приети предложените

банката

от Фонда и съгласувани с КФН изменения в

финансовите

Наредба № 46 за реда и начина за

инструменти на всички клиенти на банката

изплащане

са

законовите

промени в Правилника за устройството и

изисквания, не се очакваха искания за

дейността на Фонда. В наредбата бяха

изплащане на компенсации. До края на

прецизирани някои текстове, а в резултат на

2014 г. такива искания не са постъпвали

промените в правилника бе променена и

във Фонда.

организационната структура на Фонда.

прехвърлени

съгласно

През 2014 г. УС на Фонда реши да

Особено

на

компенсации,

значение

за

а

също

ефективното

запази размера на годишната вноска за

осъществяване на дейността на Фонда

2015 г. на ниво 0,05% от средномесечната

имаше

сума

институции и организации като КФН, БНБ,

на

инструменти

защитените
(при

финансови

максимален

размер

0,1%) и 0,5% от средномесечната сума на
паричните средства. Така за шеста поредна
година

размерът

на

вноската

остава

непроменен.
През 2014 г. УС одобри нов запазен
знак (лого) на Фонда. Също така избра
фирма за изработването на нова интернет
страница на Фонда, техническата част по
изработването на която приключи в края на
2014 г. Новата интернет страница ще бъде
въведена в експлоатация през 2015 г.

сътрудничеството

АББ, БАЛИП, БАУД и др.

с

национални
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2. ДЕЙНОСТ
През изминалата година доверието

върху Фонда. Събираната от участниците

във финансовите институции в България бе

информация за клиентските активи също

подложено на изпитание. Съществуването

показа

на

защитените

мрежа

за

финансова

сигурност

намаляване
от

на

сумата

Фонда

на

финансови

допринесе за намаляване на негативните

инструменти. Размерът на клиентските

последици

от

във

активи (парични средства и финансови

финансовия

сектор.

факт

е

инструменти) е база за определяне на

необходимостта

от

годишната вноска на участниците във

мрежата за финансова сигурност, част от

Фонда, която се повлия негативно от

която е и Фондът за компенсиране на

горните резултати.

доказателство

сътресенията
за

Този

Фондът защитава паричните средства

инвеститорите.
Състоянието на финансовия сектор

(ПС) и финансовите инструменти (ФИ) на

повлия на капиталовия пазар, който след

непрофесионалните

инвеститори,

силна първа половина, след юни 2014 г.

осигурява компенсация в случаите, когато

премина в период на понижаване на

инвестиционният посредник, с който те са

основните индекси и намаляване на

сключили

оборотите. По данни на БФБ, в сравнение

финансовото си състояние и не може да

с 2013 г., оборотът на борсата през 2014

възстанови средствата им.

договор,

влоши

като

трайно

г. е намалял почти наполовина. Все пак

Отнемането на лиценза на КТБ АД не

към края на годината основните индекси

доведе до реално задействане на схемата

отчетоха леко увеличение, като то е най-

и изплащане на компенсации.

голямо за BG TR30 (407,5) със 17%,

Участници

следвано от BG REIT (98,75) с 11%, SOFIX

инвестиционните

(522,1) с 6% и BG BX40 (104,61) с 5%.

управляващите

Състоянието
влияние

върху

на

пазара

оказа

дейността

инвестиционните посредници, а с това и

на

във

Фонда

посредници

са

(ИП)

дружества

и

(УД),

лицензирани от КФН, а също банкитеинвестиционни

посредници

(ТБ).

Участниците, които са лицензирани да
извършват

инвестиционни

услуги

дейности, правят встъпителни и годишни
вноски във Фонда.

и
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му
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подлежащи на компенсация. Те дават

към

възможност и да се оцени доколко е

участниците. Тези анализи се извършват

адекватно нивото на финансиране на

на база получаваната информация за

Фонда.

клиентските активи и броя на клиентите,

2.1 СРЕДСТВА
За да осигури достатъчно средства, с

сума на средствата на Фонда участват освен

които да покрие евентуални плащания на

получените

компенсации, Фондът събира встъпителни и

инвестиции.

годишни вноски от всички участници. Фондът
има право да инвестира събраните средства,
съгласно

законовите

ограничения

при

спазване на изискванията за сигурност и
ликвидност. Във формирането на общата

вноски,

и

приходите

На Фиг. 1 са представени акумулираните
във Фонда средства от създаването му
досега, към 31 декември на съответната
година.

Фиг. 1
Средства на Фонда към 31 декември на съответната година
13,31
12,16
11,03
(млн. лв.)

9,34
8,33
6,88
4,44
2,48
1,45
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

от

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Източник: ФКИ
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Към 31.12.2014 г. акумулираните във

вътрешните правила и инвестиционната

Фонда средства са в размер на 13,311 млн.

политика на Фонда. Сметната палата и КФН

лв.

те

осъществяват надзор върху събирането,

нарастват, но много по-плавно в сравнение

инвестирането и изразходването на тези

с периода преди глобалната криза.

средства.

В

последните

няколко

години

За разлика от предходната година към

Административната дейност на Фонда

31.12.2014 г. средствата на Фонда са

се финансира с приходите от инвестиции.

инвестирани

цел

Административните разходи на Фонда за

осигуряване ликвидността на Фонда една

2014 г. са в размер на 330 хил. лв., като е

част от средствата се държат в РС на Фонда

реализирана

в БНБ.

първоначално предвидените разходи.

само

в

Средствата на
инвестират
разпоредбите

и

ДЦК.

Фонда

С

се събират,

разходват

съгласно

ЗППЦК,

ПУДФКИ,

на

8%

икономия

от

Финансовият резултат на Фонда за 2014
г. е печалба в размер на 107 хил. лв. 2

2.1.1 ВНОСКИ
Вноските във Фонда са встъпителни и
годишни.
представляват

Встъпителните
1%

изискуемия

капитал,

лицензиране

на

от

встъпителна вноска3. Всички участници

вноски

правят годишни вноски, чийто размер се

минимално

определя всяка година от УС и отразява

необходим

за

инвестиционните

посредници. С включването на всеки нов

състоянието
страната,

на
както

капиталовия
и

пазар

в

потенциалните

задължения на Фонда към инвеститорите.

участник в схемата или при разширяване
на лиценза му той дължи съответната

1

В посочената сума са включени и блокираните в КТБ АД
средства на Фонда на сума 1,42 млн. лв.

2

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.
3 ИП с ограничен лиценз не участват във Фонда. УД не правят
встъпителни вноски.
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Размерът

на

годишната

вноска,

определен от УС за 2014 г., беше:

10

млн.

на

защитените

парични

активи,

останалите

15

хил.

лв.

са

Размерът на годишната вноска се
формира главно от вноски на ИП и ТБ,

 0,05 на сто от средномесечната
на

които

извършващи инвестиционни услуги.

средства през 2013 г. и
сума

от

встъпителни.

 0,5 на сто от средномесечната
сума

лв.,

клиентски

подлежащи

на

компенсация през 2013 г.

На Фиг. 2 е представена годишната
вноска на ТБ и ИП, определена за всяка
година. Тя се базира на средномесечните
стойности на ФИ и ПС, декларирани от

Приходите от вноски на участниците

участниците за предходната година.

във Фонда през 2014 г. са на сума 1,048

Фиг. 2

Разпределение на приходите от вноски на ИП и ТБ
100%

1 019 962 1 186 2 367 2 214 711

808

892

979

963

976

90%

в хил. лв.

Вноски
на ТБ

80%
70%
60%

Вноски
на ИП

50%
40%
30%
20%

Общо (в
хил. лв.)

10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
*Данните за 2015 г. са предварителни.

Източник: ФКИ
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За 2014 г. годишната вноска на всички
участници е в размер на 963 хил. лв4,5.
През 2014. средномесечната стойност на

11

да постъпят с 13 хил. лв. повече в
сравнение с 2014 г.6
За 2014 г. 51% от годишните вноски,

клиентските активи при ТБ и ИП е общо в

получавани

във

Фонда,

размер на 1,41 млрд. лв. За сравнение

инвестиционните

през 2013 г. тя е била с 31% по-голяма.

очаква

Това се дължи главно на намаляването на

превеждат за 2015 г., да бъде също по-

сумата на ФИ при ТБ. Изчислената за 2015

голяма от тази на ТБ. Въпреки това делът

г. вноска е 976 хил. лв. Така от годишни

на ТБ във формирането на вноската е

вноски за 2015 г. във Фонда се очакват

значителен, тъй като те са двойно по-малко

посредници,

вноската,

която

са

на

като

се

посредниците

на брой в сравнение с инвестиционните
посредници.

2.1.2 ИНВЕСТИЦИИ
Нормативно е определено средствата

Целта на инвестиционната политика е

на Фонда да се инвестират във финансови

при спазване на определените в нея

инструменти, издадени или гарантирани от

условия

държавата,

ликвидност

краткосрочни

депозити

в

да

се
на

осигури
средствата

сигурност
на

и

Фонда.

търговски банки и депозити в БНБ. Освен

Търсената доходност е в зависимост от

това УС на Фонда прилага вътрешна

състоянието на пазара и конюнктурните

политика за инвестиране на средствата на

промени.

Фонда.

На Фиг. 3 е представена структурата
на портфейла на Фонда към края на 2013 г. и
2014 г.

4

Вноската е по-малко в сравнение с първоначално
прогнозираната поради несъбрани вземания от на Фонда от КТБ
АД в размер на 220 хил. лв.
5 През 2014 г. по сметката на Фонда са постъпили една четвърт
от дължимата годишна вноска за 2013 г., която се прави в срок
до 30.01.2014 г., и три четвърти от дължимата вноска за 2014 г. ,
поради което посочената сума се различава с реално
постъпилите през годината приходи от вноски. През 2014 г.
също постъпиха изравнителни вноски на някои участници, които
не бяха отчитали коректно клиентските активи в справките си.
6
През 2015 г. във Фонда постъпват само три части от
годишната вноска за 2015 г., а четвъртата постъпва в началото
на 2016 г.
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Фиг. 3
Структура на портфейла към 31.12.2014 г.
2013 г.
85,64%

2014 г.

70,55%

29,13%
14,36%
0,00%

0,32%

РС*

Депозити

ДЦК

*РС - разплащателни сметки

Към

от

включват лихви по депозити, купони от

средствата на Фонда са инвестирани в

ДЦК и печалба (загуба) от преоценка на

ДЦК, като сравнено с 2013 г. те са с около

ДЦК. Тази сума е с 1,2% повече в

15% повече. За разлика от 2013 г., когато

сравнение с 2013 г. Забавеният растеж на

около 30% от средствата са държани в

приходите от инвестиции на Фонда се

краткосрочни депозити в банки,

към

дължи на по-ниския реализиран доход от

31.12.2014 г. Фондът няма инвестиции в

лихви по депозитите, намаляването на

депозити. Това се дължи главно на ниските

доходността по новозакупените ДЦК, а

лихвени нива, предлагани от ТБ, като в

също и по-малката сума на събраните

резултат

бяха

вноски през 2014 г. Също така към

на

31.12.2014 г. Фондът има реализирана

закупени

31.12.2014

Източник: ФКИ

с

част
ДЦК.

от
За

г.

85,64%

средствата
посрещане

евентуални нужди от бързо ликвидни

загуба от преоценка на ДЦК.

средства, към 31.12.2014 г. Фондът държи
14,36%

от

средствата

си

по

разплащателната си сметка в БНБ.
През изминалата година приходите от
инвестиции на Фонда са 445 хил. лв. Те

На

Фиг.

4

е

представена

реализираната средна доходност от лихви
по депозити и ДЦК за периода 2005 - 2014
г.
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2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

4,54%

3,20%

4,80%

4,05%

5,39%
3,60%

5,13%

4,55%

6,29%

5,27%

6,31%

6,84%

4,88%

6,22%

4,88%

4,53%

3,05%

Фиг. 4
Средна доходност на инвестициите

2014 г.

Доходност по депозитите
Доходност по ДЦК

Източник: ФКИ

През 2014 г. реализираната средна

същото време получените през годината

доходност от лихви по депозити е в размер

приходи от купонни плащания са само за

на 3,2%, а от купони от ДЦК 4,54%7.

съществуващите

Намаляването на доходността от купони в

новозакупените ДЦК приходите от купони

сравнение

ще се получат във Фонда през 2015 г.

с

2013

г.

се

дължи

на

увеличаването в края на 2014 г. на
средната сума на инвестициите в ДЦК,
поради закупуването на нови емисии. В

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.
7

Портфейлът

емисии.

на

Фонда

За

към

31

декември в ДЦК и депозити, съобразно
техните падежи, е представен на Фиг. 5.
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Фиг. 5
Падежна структура на портфейла
29%

29% 29%

29%

2013 г.

28%

26%
2014 г.

11%

8%
6%

5%

до 1 г.

от 1 до 3 г.

от 3 до 5 г.

от 5 до 7 г.

от 7 до 10 г.

Източник: ФКИ

През

2015

г. се очаква

да

се

Като

цяло

падежите

на

ДЦК

са

падежират 6% от портфейла в ДЦК. Така

разпределени равномерно във времето,

при запазване на конюктурата и при липса

като най-малко ДЦК се държат в по-дългия

на задължения на Фонда към клиенти на

период от 7 до 10 години.

инвестиционни

посредници

получените

средства от падежираните през 2015 г.
емисии ще бъдат инвестирани съобразно
инвестиционната политика и нормативните
разпоредби.

Това

се

отнася

и

очакваните приходи от годишни вноски.

за

Модифицираната дюрация и средният
остатъчен срок на инвестициите в ДЦК,
според

падежната

им

структура

към

31.12.2014 г., са представени на Фиг. 6.
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Фиг. 6
Модифицирана дюрация и среден остатъчен срок на ДЦК

9,43
7,91
(години)

5,74
4,95
3,46 3,82
1,91 2,02
0,03 0,03
до 1 г.

от 1 до 3 г.

от 3 до 5 г.

от 5 до 7 г.

от 7 до 10 г.

Средна модифицирана дюрация
Среден остатъчен срок
Източник: ФКИ

В първите месеци на 2015 г. се

инвестициите в ДЦК е 4,27 години при

очаква падеж на 1 емисия ДЦК, поради

4,54 години към 31.12.2013 г.8 Поради

което стойностите на модифицираната

увеличаването

дюрация и остатъчния срок в периода до 1

интервала от 7 до 10 г. модифицираната

г. са равни - 0,03 години. Към 31.12.2014

дюрация и средният остатъчен срок на

г.

модифицирана

тези инвестиции се повишава, като към

дюрация на портфейла от ДЦК е 3.75

31.12.2014 г. те са съответно 7,91 и 9,43

години срещу 3,97 години към 31.12.2013

години.

г.

среднопретеглената

Средният

остатъчен

срок

на

закупените

ДЦК

в

на

Средно претегленият матуритет на портфейла е изчислен като
сума от сроковете на всички инвестиции, претеглени с дела на
съответната инвестиция в общата сума на инвестираните в ДЦК
средства към 31.12.2014 г.
8
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2.2 УЧАСТНИЦИ
Общо през изминалата година от
схемата

инвестиционни

посредници, имащи право да извършват

инвеститорите отпаднаха 6 участника – три

инвестиционни услуги и дейности, е даден

банки и три инвестиционни посредника.

в Приложение № 1).

от

компенсиране

лицензираните

на

Два

за

с

инвестиционните

посредници

доброволно върнаха лиценза си, а на един
от тях той бе отнет поради приложена от
КФН административна мярка. Една банка
бе

изключена

от

схемата

поради

преместване на седалището й в Ирландия.

Поради това, че голяма част от УД не
отчитат

дейност

индивидуални

по

управление

портфейли,

броят

на
на

активните участници във Фонда към края
на 2014 г. е 63.

През годината завърши и започналият

В Табл. 1 е даден броят на отпадналите

през 2013 г. процес на сливане на други

ИП, УД и ТБ за периода 2009 - 2014 г.

две банки. На 06.11.2014 г. бе отнет и

Общият брой на участниците, отпаднали от

лицензът на КТБ АД, включително за

схемата

извършване

на

като

инвеститорите за периода 2009 – 2014 г.,

инвестиционен

посредник.

към

е 41. През 2014 г. за първи път от схемата

31.12.2014 г. участниците в схемата са

отпадат търговски банки - общо три. На

93, от които инвестиционните посредници

фона на 6-те отпаднали участници, няма

са

нито един нов посредник, който да се е

42,

търговските

дейност
Така

банки

–

21,

а

за

компенсиране

на

включил в схемата през 2014 г.

управляващите дружества - 30. (Списък

Табл. 1 Брой на участниците, отпаднали от схемата за компенсиране на инвеститорите
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо:

ИП

3

9

5

4

3

3

27

УД

-

6

1

4

0

0

11

ТБ

0

0

0

0

0

3

3
Източник: ФКИ

Към

31.12.2014

г.

българските

на принципа на свободно предоставяне на

посредници, които имат право да работят

услуги на територията на ЕС, са 13. т.е. с
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един по-малко спрямо същия период на

държави членки на ЕС също могат да

2013 г. Три български инвестиционни

предоставят

посредника имат клонове в следните

територията на страната, както чрез клон,

държави: Норвегия, Полша и Румъния.

така и чрез свободно предоставяне на

Един от тези клонове е открит през 2014

услуги. Техният брой към 31.12.2014 г. е

г9.

от

над 1500, от които 5 са с установен клон10.

Участниците във Фонда представят

ЗППЦК). Сборът от тези активи показва

Инвестиционните

посредници

инвестиционни

услуги

на

2.3 КЛИЕНТСКИ АКТИВИ,
УПРАВЛЯВАНИ ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ
ежемесечно информация за клиентските

общия

активи, които държат, администрират и

капиталовия

управляват. Тази информация съдържа

инвестиционни

данни

клиенти,

клиенти. В Табл. 2 са представени данни за

подлежащи на компенсация от Фонда, така

т. нар. защитени и незащитени активи на

и за активи, неподлежащи на компенсация

клиенти по групи участници (ИП, ТБ, УД),

(попадащи в обхвата на чл. 77г., ал. 2 от

към 31 декември на съответната година.

както

за

активи

на

размер

на

пазар

търгуваните
през

на

българските

посредници

активи

на

Табл. 2 Клиентски активи, управлявани от участниците към 31 декември на съответната година
Защитени
клиентски активи
към 31.12.2014

Защитени
клиентски активи
към 31.12.2013

Изменение на
годишна база

Незащитени
клиентски активи
към 31.12.2014

Незащитени
клиентски активи
към 31.12.2013

Изменение на
годишна база

ФИ - ТБ

(1)
950 232 820

(2)
1 673 211 811

[3=(1-2)/2]
-43%

(4)
12 821 061 915

(5)
12 073 094 144

[6=(4-5)/5]
6%

ФИ-ИП

518 387 331

585 135 111

-11%

3 507 038 036

3 264 979 078

7%

ПС-ИП

66 703 454

46 351 800

44%

26 062 211

19 523 837

33%

ФИ-УД

42 319 463

20 444 066

107%

4 514 806

3 233 659

40%

По групи:

ПС - УД

1 754 302

304 706

476%

516 120

751 883

-31%

ОБЩО:

1 579 397 371

2 325 447 494

-32%

16 359 193 088

15 361 582 601

6%

*ФИ –финансови инструменти; ПС – парични средства
Съгласно публикуван на интернет страницата на КФН
списък на ИП, които имат право да извършват
инвестиционни услуги и дейности на територията на други
държави-членки на ЕС.
9

10.

По данни на КФН.

Източник: ФКИ
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Управляваните от участниците активи

При

УД

също

увеличение

размер на 17,9 млрд. лв., от които 1,58

стойност то е 1,45 млн. лв11. С това общата

млрд. лв. са защитените, а 16,36 млрд. лв.

сума на защитените ПС е 68 млн. лв. или с

- незащитените.

47% повече в сравнение с предходната

2014

финансовия

г.

сектор

събитията
на

страната

във

ПС,

но

наблюдава

на клиенти към 31.12.2014 г. са общо в

През

на

се
в

абсолютна

година.
Увеличението

се

при

незащитените

отразиха най-много върху размера на

клиентски активи е само с 6%. Всички

декларираните

участници

клиентски

активи

от

декларират

увеличение

в

банките-инвестиционни посредници. Така

неподлежащите на компенсация клиентски

от 1,6 млрд. лв. финансови инструменти,

активи. Изключение правят УД, при които

управлявани при ТБ към 31.12.2013 г. в

ПС са с 31% по-малко.

края на 2014 г. техният размер бе

Общата сума на управляваните от ТБ

намален на 950 млн. лв. С това към

ФИ на клиенти е 13,77 млрд. лв.12, от които

31.12.2014

950 млн. лв. е стойността на защитените от

г.

общият

размер

на

защитените клиентски активи се намали до

Фонда

1,58

незащитените. При банките делът на

млрд.

лв.

За

сравнение

към

ФИ,

а

12,82

млрд.

лв.

са

31.12.2013 г. той беше 2,34 млрд. лв., т.е

защитените

ФИ

с 32% по-малко. Намаление, макар по-

подлежащи

и

малко, се отчита от ИП (11%), но само при

компенсация ФИ е 7%. Той е по-малък в

управляваните от тях ФИ. Тенденцията да

сравнение с 2013 г., причина за което е

се привличат и държат повече активи на

голямото

клиенти под формата на ПС се запазва,

защитените

като към 31.12.2014 г. ИП управляват с

инвеститори при ТБ държат 93% от всички

44% повече ПС в сравнение с предходната

отчитани ФИ.

година. Причина за това вероятно е поголемият интерес на инвеститорите към
сделки

на

електронни

платформи

за

търговия с валутни разлики и финансови
деривати.

ИП

в

общата

неподлежащи

намаление
ФИ.

държат

сума

в

сумата

на
на

на

Професионалните

ФИ

(защитени

и

незащитени) общо в размер на 4,025
млрд. лв. и ПС на сума 92,77 млн. лв. Така
общо клиентските активи при ИП са 4,12
млрд. лв. Делът на защитените активи
11.

От всички 30 УД, ефективно във Фонда участват 7. От
тях 5 декларират защитени клиентски активи.
12. Банките не декларират във Фонда ПС, тъй като те се
разглеждат като депозити и попадат в обхвата на ФГВБ.
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в общата сума на клиентските активи при

активи възлизат на 79 млн. лв. (5% от 1,58

ИП намалява като в края на 2014 г. той e

млрд.

13%, т.е от 4,12 млрд. лв. клиентски

изминалата година средствата на Фонда

активи, държани при ИП, само 13%

са нараснали само с 1,15 млн. лв.

подлежат на компенсация от Фонда.

лв.).

Сумата

Същевременно

на

ФИ

(защитени

през

и

УД държат около 49 млн. лв. защитени

незащитени) е общо 17,8 млрд. лв. На фиг.

и незащитени активи на клиенти, от които

7 е представено разпределението на

около 47 млн. лв. са ФИ, а около 2 млн.лв.

подлежащите

ПС. При УД делът на защитените от Фонда

компенсация ФИ по групи посредници (ИП,

клиентски активи в общата сума на

ТБ, УД). Делът на защитените ФИ в общата

подлежащите

сума на подлежащите и неподлежащи на

и

неподлежащи

на

компенсация е 90%.

и

неподлежащи

на

компенсация клиентски активи намалява,

Съгласно чл. 77т, ал. 1 от ЗППЦК,

като към 31.12.2014 г. той е около 8,5%.

когато средствата на Фонда надхвърлят 5%

За сравнение към края на 2013 г. той е

от общия размер на клиентските активи

бил 13%. Това се дължи главно на

при всички посредници, се преустановява

намаляването

събирането на вноски от участниците. Към

подлежащи на компенсация. Нарастването

31.12.2014 г. делът на събраните от Фонда

макар и с малко на сумата на ФИ,

средства (13,31 млн. лв.) в защитените

попадащи извън обхвата на Фонда, е също

клиентски активи (1,58 млрд. лв.) е 0,8%.

причина

Към 31.12.2014 г. 5% от клиентските

защитените ФИ.

за

на

сумата

намаляване

на

дела

Фиг. 7
Разпределение на ФИ по групи посредници,
към 31.12.2014 г.
71,85%

ФИ -ТБ

ФИ-ИП
19,65%
ФИ-УД

5,33%

2,9%

Защитени ФИ

0,24%

0,03%

Незащитени ФИ

Източник: ФКИ

ФИ,

на
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ТБ държат 5,33% от всички защитени
ФИ,

като

в

сравнение

с

впечатление, че най-високата стойност на

31.12.2013

ФИ е отчетена през февруари 2014 г. - 2,62

г.,когато те са били 9,5%, са с 4,2% по-

млрд.

малко. Най-голям дял от незащитените ФИ

финансовата криза (2007-2008 г.), когато

държат също ТБ - 71,85% от всички ФИ. ИП

размерът на търгуваните през ИП ФИ

управляват 2,9% от защитените ФИ и

достигнаха 2,48 млрд. лв., това е най-

19,65% от незащитените. УД държат едва

големият размер ФИ, отчитани във Фонда.

0,24%

Поради отпадането на някои участници от

от

защитените

и

0,03%

от

незащитените ФИ.

лв.

От

началото

на

световната

схемата тази сума намалява с 42%, като
към края на годината тя е 1,51 млрд. лв.

В Табл. 3 е дадена информация за
защитените

ФИ

на

клиенти

специфични

периоди.

за

(вж. „текуща стойност“ в Табл. 3). Предвид

някои
са

горното може да се заключи, че процесът на

посочени 3 стойности на защитените ФИ:

възстановяване на българския капиталов

най-ниската (918 млн. лв.), най-високата

пазар от световната финансова криза е

(2,62 млрд. лв.) и текущата стойност към

бавен.

В

таблицата

31.12.2014 г. (1,51 млрд. лв.). Прави
Табл. 3 Защитени клиентски активи
ФИ на клиенти

Дата

Върхова стойност

февруари, 2014

Минимум

Текуща стойност

2 624 521 486

февруари, 2009

917 667 292

декември, 2014

1 510 939 614

% от върховата
стойност

100%

-65%

-42%
Източник: ФКИ

На

Фиг.

представена

2014 г. средномесечните стойности на ФИ

средномесечната сума на защитените

при ТБ намаляват значително. Отчетените

клиентски

през 2014 г. от тях ФИ доближават

активи

8

е
по

години

и

по

участници13. Прави впечатление, че през
В сумата на средномесечните стойности не са
включени декларираните през годината ФИ на
участниците с отнет лиценз, или такива, които към
31.12.2014 г. са в процес на отнемане на лиценз.
13.

стойностите от 2010 г. След ръста през
2013 г., когато средно на месец ТБ са
държали ФИ на стойност 1,47 млрд. лв.,
през 2014 г. те отчитат спад от 41%, или
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средномесечна стойност в размер на 870

обективно състоянието на пазара през

млн. лв.

годината. Това е така, тъй като в някои

Средномесечно за 2014 г. защитените
ФИ, държани от ИП, са в размер на 476
млн. лв., или тази сума е с около 8% помалка в сравнение с 2013 г.

ИП

ПС

влияе

значително

на

средномесечната им стойност, като за
2014 г. тя е 61 млн. лв. или с 30% повече в
сравнение с 2013 г.
Във

фигурата

нарастване/намаляване на търгуваните
активи), които не отразяват реалната
ситуация.
намаляването

Нарастването на сумата на държаните
при

месеци се наблюдават промени (сезонно

От

нарастването
на

или

средномесечната

стойност на клиентските активи може да се
съди за състоянието на капиталовия пазар
в България.
Средномесечната сума на защитените
активи е и база за определяне вноската на

не

са

включени

участниците във Фонда.

изчисления за УД, тъй като управляваните

През 2014 г. средномесечната сума

от тях активи са на малка сума. Средно на

на всички защитени клиентски активи е

месец ФИ, държани при УД, са 34 млн. лв.,

около 1,41 млрд. лв. Тази стойност е

а ПС – 1,98 млн. лв.

близка до декларираните от участниците

Изчисляването на средномесечната
сума на държаните ФИ и ПС показва по-

ФИ през 2011 г., когато се наблюдаваше
леко

възстановяване

на

капиталовия

пазар.

Фиг. 8
Средномесечна сума на защитените клиентски активи
1 600 000

Средномесечна
стойност на
ФИ при ТБ

1 400 000

в хил. лв.

1 200 000
1 000 000

Средномесечна
стойност на
ФИ при ИП

800 000
600 000
400 000

Средномесечна
стойност на
ПС при ИП

200 000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Източник: ФКИ
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капитализация и БВП към 31 декември на
съответната година.

Табл. 4 Клиентски активи, борсова капитализация и БВП към 31 декември.
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 314

1 259

1 322

1 612

2 091

2 325

1 579

12 461

11 796

10 754

12 436

9 828

9 961

9 756

11,00%

11,00%

12,00%

12,96%

21,28%

23%

16%

БВП
(млн. лв.)

69 295

68 322

70 474

75 265

77 323

79 454

78 722

Отношение
борсова
капитализация/БВП

18,00%

17,00%

15,00%

16,52%

12,71%

12,50%

12,40%

Клиентски активи,
подлежащи на
компенсация
(млн. лв.)
Борсова
капитализация
(млн. лв.)
Отношение
клиентски
активи/борсова
капитализация

Източник: интернет страница на БФБ, ФКИ.

Към

31.12.2014

капитализация

е

9,76

г.

борсовата

млрд.

лв.

В резултат на намалението в сумата на

В

защитените клиентски активи делът им в

сравнение с края на 2013 г. тя е с 2,1%

борсовата капитализация също намалява,

по-малко. В сравнение с 2013 г. намалява

като към 31 декември 2014 г. той е 16%

и БВП, като към 31.12.2014 г. той е 78,7

или със 7% по-малко в сравнение с 2013 г.

млрд. лв. Така отношението на борсовата

Общият

капитализация към БВП се запазва почти

участниците средства на клиенти е 17,9

същото, както през 2013 г., като към

млрд. лв. Тази сума е по-голяма от

31.12.2014 г. то е 12,4%.

борсовата

размер

на

държаните

капитализация,

тъй

от

като

включва притежаваните от клиентите на
инвестиционните

посредници

ДЦК

чуждестранни финансови инструменти.

и
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2.4 ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ
Експозицията

на

Фонда

На Фиг. 9 е представен броят на

към

участниците се оценява на всеки шест

инвеститорите,

месеца. Тя се базира на представяната от

компенсация

участниците

разпределени по групи ИП, за периода от

информация

за

броя

на

клиентите и техните активи. Изчисляването

подлежащи
към

31

на

декември,

2006 до 2014 г., включително.

на размера на евентуалните компенсации,

Нарастването на общия брой клиенти

които Фондът би изплатил на клиентите на

се дължи на нарастването на броя на

всеки от участниците, дава възможност да

инвеститорите в групата на ИП, които към

се оцени доколко разполагаемите във

края на 2014 г. декларират 56 666

Фонда средства биха били достатъчни за

клиенти.

покриване на някои от тези задължения.

управляват клиентски активи на стойност

Броят

на

клиентите

при

всички

почти

За

сравнение,

двойно

по-голяма

участници

ТБ,
от

които

тази

във

на

участници към 31.12.2014 г. е 67 556, т.е

останалите

с 6 765 клиенти повече в сравнение с

декларират само 10 701 клиенти. За

предходната година. Това е най-големият

банките това е най-малкият брой клиенти,

брой клиенти, деклариран във Фонда от

отчитан от 2006 г. досега.

създаването му досега.

Фиг. 9

Брой клиенти по групи посредници
80 000
70 000

Общо

60 000
50 000
40 000
30 000

Брой
клиенти на
ИП

20 000
10 000
0

Брой
клиенти на
ТБ

Източник: ФКИ
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С това тенденцията ТБ да управляват

По-големият

брой

клиенти

се

значителни по стойност активи на малък

отразява на размера на изчислената във

брой, но по-заможни инвеститори, се

Фонда максимална компенсация14. Към

запазва.

31.12.2014 г. максималната компенсация

Броят на клиентите при УД е най-малък

за клиентите на всички участници е на

– 189, поради което той не е включен във

сума 228,6 млн. лв., или с 12,6 млн. лв.

Фиг. 9.

повече в сравнение с 31.12.2013 г.

Данните
причина

за

инвеститори

показват,

че

привличането
от

ИП

е

На Фиг. 10 е дадено разпределение

възможна
на

на

нови

са

тези

на

на

защитените

клиенти

и

изчислената максимална компенсация, по

нарастващият

групи притежавани активи.

интерес към високо рискови инвестиции,
каквито

броя

електронните

платформи за търговия.

73%

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

13%
1,1%

0,3%
3,3%

0,4%
5,0%

0,4%
4,4%

0,5%
5,3%

0,6%
6,9%

0,4%
5,2%

0,5%
5,2%

0,8%
6,0%

1,0%
6,2%

1,2%
5,6%

2,4%
7,5%

3,0%
5,6%

8,4%
8,9%

6,1%
1,6%

Компенсации

10%

Брой
клиенти

Източник: ФКИ

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 31.12.2014 г. Поради
14

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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Най-много инвеститори (73%) има в

Експозицията на Фонда към клиентите на

първата група, с размер на активите до

всички ТБ е около 61,45 млн. лв. за

500 лв. Изчислената за тях компенсация е

10 701 клиенти. Изчислената компенсация

10% от всички компенсации или 22 млн.

за клиентите на УД e 3.9 млн. лв.

лв.

Най-много

необходими

средства

за

биха

били

31.12.2014

г.

сумата

на

на

изчислената максимална компенсация е

инвеститорите с активи над 196 хил. лв.

228,6 млн. лв., а събраните във Фонда

Изчислената за тях компенсация е 13% от

средства – 13,31 млн.лв., т.е Фондът

всички компенсации или в абсолютна

разполага с 5,8% от сумата на изчислените

стойност

при всички участници компенсации.

31

компенсирането

Към

млн.

лв.

Тези

клиенти

представляват 1,1% от всички защитени от

Сумата

Фонда инвеститори.

на

всички

компенсации

представлява около 14,5% от защитените

Поради големия брой клиенти (56 666)

клиентски активи (1.58 млрд. лв.).

експозицията на Фонда към ИП е най-

На

голяма – 163,2 млн. лв. От тях 138 млн. лв.

Фиг.

11

е

представено

разпределението на компенсацията за

са задълженията на Фонда към клиентите

всеки

на ИП с пълен лиценз, които са 50 390.

участник,

разполагаемите

по
във

интервали
Фонда

Фиг. 11
Брой на участниците в зависимост от експозицията на Фонда
към клиентите им
Над 13,31 млн. лв.

2

От 10 000 000,01 лв. до 13,31млн. лв

2

От 8 000 000,01 лв. до 10 млн. лв.
От 6 000 000,01 лв. до 8 млн. лв

5
9

От 4 000 000,01 лв. до 6 млн. лв

8

От 2 000 000,01 лв. до 4 млн. лв.
От 1000 000,01 лв. до 2 млн.лв
От 500 000,01 лв до 1 млн. лв.
До 500 000 лв.

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

3

7
11
16

до

средства.
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Общият брой на активните участници

На годишна база се отчита увеличение от

във Фонда е 63. Във фигурата са включени

47%, което показва, че тенденцията да се

и 5 УД. Не са взети предвид участниците (5

привличат и държат повече активи на

на

клиенти под формата на ПС се запазва. ПС,

брой),

които

към

31.12.2014

г.

декларират нулеви справки.

държани от ИП към 31.12.2014 г. са в

От фигурата е видно, че най-много
посредници има с компенсации до 500

размер на 66 млн. лв., от УД - около 2 млн.
лв.

хил. лв. – 16 на брой, от които 9 ИП, 3 ТБ и

Сумата на незащитените ПС е около

4 УД. Следвани от интервала до 1 млн.лв.

27 млн. лв. В сравнение 31.12.2013 г.

– 11 участника, от които 8 ИП и 3 ТБ.

общата

сума

на

защитените

и

При 2 ИП изчислената компенсация е

незащитените ПС се увеличава, като от 67

над разполагаемите във Фонда средства.

млн. лв. (към 31.12.2013 г.) те са

При фалит на някой от тези посредници

нараснали на 95 млн. лв. (към 31.12.2014

може да се наложи Фондът да събира

г.) или увеличението е с 42%.

допълнително средства за покриване на

На

Фиг.

12

е

представено

недостига. В същото време средствата на

разпределение на ИП и УД според сумата

Фонда биха стигнали за компенсиране

на държаните от тях ПС, подлежащи на

клиентите

посредника

компенсация. От фигурата се вижда, че

едновременно, експозицията на Фонда

40% от участниците държат ПС на клиенти

към които е на по-малка сума.

на сума до 100 хил. лв. (17 на брой). Броят

на

няколко

В Приложение № 2 е показано

на участниците в интервалите до 200 хил.

разпределението на броя на клиентите,

лв. е 6. В групата до 3 млн. лв. те са 5 на

подлежащи на компенсация, по групи

брой. 4 ИП държат ПС в интервала от 7 до

клиентски активи, за ИП и ТБ.

13,31 млн. лв. Равен брой участници (по

По-долу

са

разгледани

отделно

защитените ПС, държани при участниците,
тъй като те са изложени на по-голям риск
от загуба в сравнение с ФИ.
Към 31.12.2014 г. общата сума на
защитените ПС при ИП и УД е 68 млн. лв.

три) държат пари на клиенти в интервалите
до 400 хил. лв., до 600 хил. лв. и до 7 млн.
лв.
Няма участник, чиито ПС да са над
събраните във Фонда средства.
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Фиг. 12

Размер на паричните средства при ИП и УД към 31.12.2014 г.15
над 13,31 млн. лв.

0
4

от 7 000 000,01 лв. до 13,31 млн. лв.

3

от 3 000 000,01 лв. до 7 000 000 лв.

5

от 1 000 000,01 лв. до 3 000 000 лв.

2

от 600 000,01 лв. до 1 000 000 лв.

Брой ИП и УД

от 400 000,01 лв. до 600 000 лв.

3

от 200 000,01 лв. до 400 000 лв.

3
6

от 100 000,01 лв. до 200 000 лв.

17

до 100 000 лв.

2.5 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През 2013 г. бе публикуван документ от

Подобни

законодателни

мерки

бяха

значение за Европейския съюз, а именно

предприети в САЩ със закона Дод-Франк

Регламент

относно

още през 2010 г. Тези мерки целят

пруденциалните изисквания за кредитните

поддържане на финансовата стабилност и

институции и инвестиционните посредници.

използване на непублични средства за

Вследствие на това по-късно през юни 2014

оздравяване на банки и инвестиционни

г. бе приета и директива за създаване на

посредници. Директивата предвижда набор

рамка

от

575/2013

за

възстановяване

и

преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни

посредници,

транспониране

в

за

управление

и

предотвратяване на финансови кризи.

чието

националното

инструменти

Приемането на тази директива се оказа
предизвикателство за всички държави

законодателство на държавите членки бе с
Броят на участниците, показан във Фигурата е 43, като в
графата до 100 хил. лв. не са включени ИП с нулева стойност на
ПС. ТБ не представят във Фонда информация за ПС.
15

много

кратък

срок

–

31.12.2014

г.
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През

м.

септември

2014

г.

Трудността произлиза най-вече от това, че

представители на Фонда взеха участие в

транспонирането й променя до голяма

годишната среща на EFDI, която се проведе

степен

в Букурещ, Румъния. Съгласно утвърдената

действащото

законодателство

в

областта.

практика в рамките на срещата се проведе

Освен това бе приета и нова директива

и годишна конференция. Основна тема на

за схемите за гарантиране на депозитите,

конференцията бе приемането на двете

която съществено променя мандата и

нови директиви и

функциите на схемите.

свързани

Въпреки че в края на 2013 г. бе
прекратено обсъждането на директивата за
схемите за компенсиране на инвеститорите,
вследствие постигнатото по отношение на
двете

нови

директиви

се

очаква

имплементирането

националното

им

законодателство

държавите-членки.

в
на

Срещата

даде

допълнителна възможност за обмен на
информация и опит между различните
схеми.
Имайки

подновяване на преговорите за промени в

предвид

спецификата

на

дейността на схемите за компенсиране на

нея.
През 2014 г. представители на Фонда
участваха

в

международни

срещи,

семинари и работни групи по линия на
членството на Фонда в Европейски форум
на

с

предизвикателствата,

институциите

за

гарантиране

на

депозитите (EFDI), а също в конференции,
организирани

от

Международната

асоциация на институциите за гарантиране
на депозитите (IADI).

инвеститорите, обменът на информация и
опит

на

международно

ниво

е

от

съществено значение за развитието им.
Поради

това

международното

сътрудничество е приоритет за Фонда, тъй
като то има важна роля за подобряване на
дейността му в областта на компенсирането
на инвеститорите.
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4. ФОНДЪТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ
2015 г.
През

2015

Фондът

за

През 2015 г. Фондът ще продължи да

инвеститорите

ще

развива съществуващата система с база

навърши 10 години от създаването си.

данни, като автоматизира процеса по

През това време той се утвърди като

изготвянето на анализи за клиентските

институция,

за

активи и експозицията му. Системата се

подобряване на законодателната рамка и

очаква да намали вероятността от грешки,

за поддържането на ресурс, с който да

както и да позволи по-бързата обработка

посрещне евентуални бъдещи плащания

на информацията и по-ефективното й

на компенсации.

проследяване. През 2015 г. ще влезе в

компенсиране

на

г.

работеща

активно

През 2015 г. се очаква да завърши

експлоатация и новата интернет страница

процедурата за отпадне от Фонда на още

на Фонда. Тя ще бъде с променен дизайн и

двама участника, като за един отнемането

изцяло обновена, така че да осигури по-

на лиценза от КФН ще е поради трайно

лесен

влошено финансово състояние. Това ще е

информация за дейността и целите на

първият

Фонда.

случай

на

изплащане

на

достъп

до

най-необходимата

компенсации от Фонда от създаването му

И през 2015 г. Фондът ще продължи да

досега. Във връзка с това Фондът вече е

установява и поддържа контакти със схеми

предприел

осигури

за компенсиране на инвеститорите от ЕС и

безпроблемно изплащане на компенсации

др. страни. Представителите на Фонда ще

на клиентите на посредника.

вземат участие в международните срещи,

действия

да

И през 2015 г. основната дейност на

семинари и работни групи, свързани с

Фонда ще бъде да защитава инвеститорите

мрежата за финансова сигурност. Тези

във

участия спомагат за повишаване тяхната

финансови

инструменти,

като

осигурява изплащане на компенсации,

квалификация

съобразно нормативните условия. За да

Полученият от международните участия

обезпечи осъществяването на основната

опит допринася за подобряване дейността

си дейност, през 2015 г. Фондът ще събира

на

и инвестира средствата си в съответствие

посрещане

с

компенсации.

нормативните

разпоредби,

приетата

инвестиционна политика и състоянието на
пазара.

Фонда

и

информираност.

и

неговата

готовност

за

на

бъдещи

плащания

на

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
1 АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД

24 ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД

2 АВАЛ ИН АД

25 ИП ФАВОРИТ АД

3 АВС ФИНАНС ЕАД

26 ИП ФИНА - С АД

4 АВУС КАПИТАЛ ООД

27 КАПМАН АД

5 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

28 КАРОЛ АД

6 АЛАРИК СЕКЮРИТИЗ ООД

29 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД

7 БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД

30 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

8 БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ИП ЕАД

31 ПОЗИТИВА АД

9 БГ ПРОИНВЕСТ АД

32 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД

10 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД

33 РЕАЛ ФИНАНС АД

11 БМФН ЕАД

34 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД

12 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД

35 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД

13 БУЛБРОКЪРС ЕАД

36 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД

14 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД

37 СТАТУС ИНВЕСТ АД

15 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД

38 ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД

16 ДЕ НОВО ЕАД

39 ФАКТОРИ АД

17 ДЕЛТА СТОК АД

40 ФК ЕВЪР АД

18 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД

41 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД

19 ЕВРО - ФИНАНС АД

42 ЮГ МАРКЕТ АД

20 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
21 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
22 ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
23 ИП БЕТА КОРП АД

Фонд за компенсиране на инвеститорите
Годишен отчет за 2014 г.

32

Приложение № 1

БАНКИ – ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
1.

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
2.

3.
4.

БАНКА ДСК ЕАД

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
5.

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
6.

7.

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
8.

9.

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

10. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
11. СИБАНК АД
12. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
13. ТБ ИНВЕСТБАНК АД
14. ТЕКСИМ БАНК АД
15. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
16. ТОКУДА БАНК АД
17. ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД
18. ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
19. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
20. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
21. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
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Приложение № 1

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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Приложение № 2

Разпределение на броя на защитените клиенти и потенциалната компенсация, по групи клиентски
активи към 31.12.2014 г.
Групи клиентски активи

Брой клиенти на ИП

Компенсация при ИП

Брой клиенти на
ТБ

(в лв.)

Компенсация при
ТБ

Общо брой
клиенти

Общо компенсация

(в лв.)

(в лв.)

От 0,01 лв. до 500,00 лв.

43 653

77%

19 643 850

12%

5 584

52%

2 512 800

4%

49 237

73%

22 156 650

10%

От 500,01 лв. до 1 000,00 лв.

2 641

5%

2 376 900

1%

1 452

14%

1 306 800

2%

4 093

6%

3 683 700

2%

От 1 000,01 лв. до 4 000,00 лв.

4 233

7%

15 238 800

9%

1 433

13%

5 158 800

8%

5 666

8%

20 397 600

9%

От 4 000,01 лв. до 7 000,00 лв.

1 520

3%

9 576 000

6%

489

5%

3 080 700

5%

2 009

3%

12 656 700

6%

От 7 000,01 лв. до 12 000,00 лв.

1 201

2%

12 970 800

8%

380

4%

4 104 000

7%

1 581

2%

17 074 800

8%

От 12 000,01 лв. до 17 000,0 лв.

666

1%

10 189 800

6%

171

2%

2 616 300

4%

837

1%

12 806 100

6%

От 17 000,01 лв. до 23 000,00 лв.

524

1%

10 846 800

7%

150

1%

3 105 000

5%

674

1%

13 951 800

6%

От 23 000,01 лв. до 30 000,00 лв.

391

1%

10 557 000

6%

110

1%

2 970 000

5%

501

1%

13 527 000

6%

От 30 000,01 лв. до 37 000,00 лв.

248

0%

8 258 400

5%

103

1%

3 429 900

6%

351

1%

11 688 300

5%

От 37 000,01 лв. до 44 444,44 лв.

236

0%

9 440 000

6%

61

1%

2 440 000

4%

297

0%

11 880 000

5%

От 44 444,45 лв. до 59 000,00 лв.

304

1%

12 160 000

7%

83

1%

3 320 000

5%

387

1%

15 480 000

7%

От 59 000,01 лв. до 78 000,00 лв.

216

0%

8 640 000

5%

77

1%

3 080 000

5%

293

0%

11 720 000

5%

От 78 000,01 лв. до 98 000,00 лв.

161

0%

6 440 000

4%

83

1%

3 320 000

5%

244

0%

9 760 000

4%

От 98 000,01 лв. до 147 000,00 лв.

191

0%

7 640 000

5%

86

1%

3 440 000

6%

277

0%

11 080 000

5%

От 147 000,01 лв. до 196 000,00 лв.

126

0%

5 040 000

3%

54

1%

2 160 000

4%

180

0%

7 200 000

3%

Над 196 000,01 лв.

355

1%

14 200 000

9%

385

4%

15 400 000

25%

740

1%

29 600 000

13%

56 666

100%

163 218 350

100%

10 701

100%

61 444 300

100%

67 367

100%

224 662 650

100%

ОБЩО:

