
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРЖИН ПОКУПКИ И КЪСИ ПРОДАЖБИ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 
“КАРОЛ ” АД 

 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. Правилата за извършване на маржин покупки и къси продажби на инвестиционен посредник “Карол” 

АД („Инвестиционния посредник“, „ИП“) (“Правилата”) са приети на основание чл. 119 от Наредба № 38 за 
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38).  

   
Чл. 2. В настоящите Правила се уреждат: 
 

1. условията и реда за водене на отчетност във връзка с извършването на маржин покупки и къси продажби; 
2. реда, сроковете и начина за изпълнение на първоначалните и поддържащите 

изисквания при маржин покупки и къси продажби; 
3. условията и реда за разпореждане с парични средства и/или финансовите 

инструменти, използвани при маржин покупки и къси продажби; 
4. източниците на парични средства и/или финансови инструменти, използвани 

при маржин покупки и къси продажби; 
5. необходимата информация относно финансовото състояние на клиента с цел 

определяне на максималния размер на задължението му по заем за маржин покупки; 
6. условията и реда за предоставяне на допълнително обезпечение; 
7. реда за оценка на финансовите инструменти, използвани при маржин покупки и 

къси продажби. 
 
 
ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА МАРЖИН 

ПОКУПКИ И КЪСИ ПРОДАЖБИ 
 
Чл. 3. Инвестиционният посредник открива и води при себе си сметка за маржин покупки и къси продажби на 

всеки клиент, който извършва такива сделки (маржин сметка). По сметката се отчитат предоставените парични 
средства и финансови инструменти от клиента в изпълнение на минималните маржин изисквания и задълженията 
на клиента по взетите назаем от него парични средства и/или финансови инструменти. 

 
Чл. 4. Финансовите инструменти и паричните средства, отчитани в сметката за маржин сделки, се считат за 

обезпечение в полза на инвестиционния посредник.  
 
Чл. 5.  (1) Общата стойност на маржин заема и взетите назаем финансови инструменти се отчитат по дебита 

на сметката за маржин сделки на клиента, водена от инвестиционния посредник. 
 
(2) Паричните средства, депозирани от клиента в съответствие с минималните маржин изисквания, както и 

паричните постъпления от късите продажби, се записват по кредита в неговата сметка за маржин сделки в деня на 
депозирането, съответно в деня на сделката за къса продажба. 

  
Чл. 6. Инвестиционният посредник поддържа ежедневна отчетност за всеки клиент със сметка за маржин 

сделки, която съдържа най-малко данни за: 
 

1. текущата (дневната) пазарна стойност на купените финансовите инструменти (дълги позиции); 
2. текущата (дневна) пазарна стойност на финансовите инструменти, предмет на къса продажба (къси позиции). 
3. маржин излишъка, съответно маржин недостига за поддържане на отворените къси и дълги позиции. 

 
 

ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ И ПОДДЪРЖАЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
ПРИ МАРЖИН ПОКУПКИ И КЪСИ ПРОДАЖБИ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 



 

Чл. 7. (1) Клиент, който е подал нареждане за маржин покупка или къса продажба на финансови 
инструменти, е длъжен да покрие маржин изискване към момента на сключване на сделката. 

 
(2) Маржин изискване е задължението на клиента да поддържа по всяко време в рамките на часовете за 

търговия и в часовете след затваряне на пазара до отварянето му на следващия ден, парични средства и/или 
финансови инструменти, които са достъпни за покупка на маржин, в съответния минимален размер.  

 
Чл. 8. Размерът на маржин изискването се обявява на уеб сайта на инвестиционния посредник, като 

посредникът може да договаря и индивидуални условия с клиентите. 
 
Чл. 9. (1) ИП сключва сделки за къси продажби само с инструменти, които са достъпни за продажба на късо 

към момента на сделката. 
 
(2) Обезпечение по късата продажба са паричните средства, получени от късата продажба, както и другите 

парични средства и финансови инструменти, отчитани в сметката за маржин сделки на клиента. 
 
Чл. 10. (1) В платформите за търговия, предоставяни от инвестиционния посредник са заложени маржин 

изискванията към всяка сметка на клиент. Специализираният софтуер преоценява в реално време стойността на 
активите и на задълженията на клиента по сметките с цел покриване на маржин изискванията и позволява на 
инвестиционния посредник да следи позициите и сделките на всеки клиент, и съответно наличието на маржин 
излишък или недостиг.  

 
Чл. 11. Клиентът се информира в реално време, чрез електронната платформа за търговия, за активите и 

задълженията си по маржин сметката си, за маржин изискванията, съответно за максималния размер на позициите, 
който може да заеме, както и за финансовите инструменти достъпни за маржин покупки и къси продажби. 

 
Чл. 12. (1) Клиентът е длъжен по всяко време да следи маржин изискванията по сметката си и при 

необходимост да осигури допълнително обезпечение.  
 
(2) Допълнително обезпечение може да бъде осигурено чрез превод на парични средства по маржин 

сметката, затваряне на дълга и/или къса позиция, както и чрез прехвърляне на парични средства от друга сметка на 
клиента при инвестиционния посредник.  

 
(3) Допълнително обезпечение под формата на финансови инструменти, които следва да се прехвърлят от 

сметка на клиента при друг инвестиционен посредник, не се допуска, освен ако с клиента не е уговорено друго. 
 
(4) В случай, че нетната стойност на активите в сметката за маржин сделки на клиента не е достатъчна за 

покриване на маржин изискванията, инвестиционният посредник затваря всички позиции на клиента, по реда 
предвиден в чл. 14 от настоящите Правила. 

 
 
ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ФИНАНСОВИТЕ 

ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАРЖИН ПОКУПКИ И КЪСИ ПРОДАЖБИ 
 
        Чл. 13. (1) Инвестиционният посредник може да сключва договори за получаване или предоставяне в заем на 
финансови инструменти и за маржин заемни сделки по отношение на финансовите инструменти, държани от него от 
името на клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за 
сметка на друго лице или клиент ако в договора клиентът е дал своето предварително изрично съгласие за 
използване на финансовите инструменти, както и ако са посочени условията, при които финансовите инструменти 
ще бъдат използвани.  

 
(2) Инвестиционният посредник може да сключва сделки за получаване или предоставяне в заем на 

финансови инструменти и за маржин заемни сделки по отношение на финансови инструменти, които се държат от 
името на клиент по омнибус сметка, поддържана от лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, или да използва по друг начин 
финансови инструменти, държани на такава сметка, ако в договора клиентът е дал съгласието по ал.1.  

 
(3) Инвестиционният посредник е въвел системи и механизми за контрол, които гарантират, че се използват 

само финансови инструменти на клиенти, които са дали предварително изрично съгласие в съответствие с ал. 2, т. 
1. 

  
(4) Инвестиционният посредник води отчетност, съдържаща подробни данни за клиента, чиито финансови 

инструменти използва, броя и вида на използваните финансови инструменти на всеки клиент, който е дал съгласие. 
Данните в отчетността трябва да позволят правилно разпределение на евентуална загуба. 

  



 

(5) Механизми и действия срещу непозволено използване на финансовите инструменти на клиентите за своя 
сметка или за сметка на друго лице, създадени от инвестиционния посредник могат да бъдат: 

1. наблюдение и прогнозиране от страна на инвестиционния посредник на способността на клиента да 
изпълни задълженията си по покриване на маржин изискванията и въвеждането на корективни мерки, ако това не 
може да бъде направено; 

2. ако клиентът не разполага с достатъчно средства в сметката си за покриване на маржин изискванията, то 
някоя или всичките му позиции може да бъдат закрити, включително и чрез вземане в заем на съответните 
финансови инструменти от името и за сметка на клиента; 

3. наблюдение и своевременно изискване от клиента да осигури паричните средства и/или финансовите 
инструменти, необходими за поддържане, съответно закриване на позициите; 

4. в периоди на висока пазарна волатилност, инвестиционният посредник може да изиска клиентът да закрие 
късите си позиции и съответно да внесе допълнително парични средства, така че клиентът да изплати изцяло 
финансовите инструменти предмет на маржин покупка; 

5. инвестиционният посредник може по всяко време да откаже на клиента да извършва нови маржин покупки 
и/или къси продажби.  

 
Чл. 14. (1) В случай, че нетната стойност на активите в сметката за маржин сделки на клиента не е 

достатъчна за покриване на маржин изискванията, инвестиционният посредник затваря всички позиции на клиента 
с цел защита на неговите интереси и на интересите на останалите клиенти на посредника. Факторът време има най-
висок приоритет при извършване на сделките по предходното изречение. 

 
(2) При маржин недостиг, инвестиционният посредник не е длъжен да уведоми клиента предварително и 

може да пристъпи към затваряне на позициите му незабавно. 
 
(3) Затваряне на позициите на клиента означава продажба на финансовите инструменти предмет на маржин 

покупка и покупка на финансовите инструменти предмет на къса продажба. 
 
Чл. 15. (1) Инвестиционният посредник не разрешава на клиента да увеличава общата стойност на маржин 

заема чрез изтегляне на парични средства или чрез разпореждане с финансови инструменти, ако в резултат на това 
нетната стойност на активите в маржин сметката спадне под нивото необходимо за изпълнение на маржин 
изискванията. 

 
(2) Клиентът има право да тегли парични средства от маржин сметката си и да купува и продава финансови 

инструменти в нея, включително да извършва къси продажби, дотолкова, доколкото не нарушава маржин 
изискванията. 

 
(3) Клиентът няма право да прехвърля финансови инструменти от маржин сметката си по своя сметка при 

друго лице, дори когато инструментите са изплатени изцяло, освен ако с клиента не е уговорено друго. 
Инвестиционният посредник може да извърши подобно прехвърляне, само при условие, че на база свързаността си 
с други инвестиционни посредници и депозитарни институции може да осъществи прехвърлянето, финансовите 
инструменти са изцяло изплатени, и клиентът има достатъчно средства по сметката си за да покрие разходите по 
прехвърлянето. 

  
  
V. ИЗТОЧНИЦИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

МАРЖИН ПОКУПКИ И КЪСИ ПРОДАЖБИ  
 
Чл. 16. Паричните средства и финансовите инструменти, които инвестиционният посредник предоставя 

назаем на своите клиенти за извършване на маржин сделки, могат да имат следните източници: 
1. собствени парични средства на инвестиционния посредник; 
2. заем от кредитна институция; 
3. парични средства и финансови инструменти на клиенти, отчитани по сметки за маржин сделки до размера, 

до който те се считат за обезпечение. 
4. други инвестиционни посредници, при които „Карол“ АД държи омнибус сметки на клиенти за маржин 

сделки, в случаи че има сключено споразумение да осигуряват парични средства за покупки на маржин и съответно 
финансови инструменти за продажба на късо. 

 
 
 
VI. ДОГОВОР С КЛИЕНТИ. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

КЛИЕНТА С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО МУ ПО ЗАЕМ ЗА 
МАРЖИН ПОКУПКИ  

 
Чл. 17. (1) ИП извършва маржин покупки, съответно къси продажби на основата на писмен договор с 



 

клиента, спрямо който се прилагат изискванията на Наредба № 38 за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници (Наредба № 38). 

 
(2) Преди подписване на договора по ал. 1 ИП е длъжен да предостави на клиента писмено разяснение на 

механизма на осъществяване на маржин покупките, съответно на късите продажби и на свързаните с тях рискове. 
Клиентът удостоверява писмено, че е получил информацията по изречение първо. 

 
(3) Инвестиционния посредник определя максимален размер на ливъриджа по сметката за маржин сделки в 

съответствие с размера на реално депозираните парични средства от клиента по неговата маржин сметка.  
 
VII. РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАРЖИН ПОКУПКИ И 

КЪСИ ПРОДАЖБИ 
 
Чл. 18. (1) Инвестиционният посредник извършва ежедневна оценка на финансовите инструменти, отчитани 

в сметката за маржин сделки. Оценката на финансовите инструменти се извършва по пазарна стойност. 
 
(2) Финансовите инструменти, които се търгуват чрез електронна платформа за търговия, се оценяват по 

възможност в реално време в рамките на търговската сесия чрез специализирания софтуер на съответната 
платформа.  

 
 
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 19. Дефиниции: 
 
1. „Къса продажба“ на акция или дългов инструмент означава всяка продажба на акция или дългов 

инструмент, която/който продавачът не притежава към момента на сключването на договора за продажба, 
включително такава продажба, при която към момента на сключването на договора за продажба продавачът е взел 
назаем или се е споразумял да вземе назаем акцията или дълговия инструмент, за да я/го достави към момента на 
сетълмента, без да се включва: 

i) продажба от една от страните съгласно споразумение за обратно изкупуване, при което едната страна се 
е съгласила да продаде на другата страна ценна книга на определена цена със задължение за другата страна да 
продаде обратно ценната книга на по-късна дата на друга определена цена, 

ii) трансфер на ценни книжа съгласно споразумение за даване на ценни книжа назаем, или 
iii) сключване на фючърсен договор или на друг дериватен договор, при който е договорено на бъдеща дата 

да се извърши продажба на ценни книжа на определена цена; 
При къса продажба инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, 

необходими за сетълмента на късата продажба. 
 
2. „Маржин покупка" е покупка на финансови инструменти, извършена от инвестиционен посредник за сметка 

на негов клиент, при която за заплащане на финансовите инструменти клиентът ползва паричен заем от 
инвестиционния посредник. 

 
 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на „Карол“ АД  на 29.01.2021 г. Ежегодно, в срок до 

31 януари всяка година, Съветът на директорите преглежда и оценява съответствието на настоящите Правила с 
извършваните от инвестиционния посредник услуги и дейности, като при непълноти и/или необходимост от 
подобряване на организациято по извършване на маржин покупки и къси продажби приема изменения и 
допълнения в Правилата. Независимо от изискването по предходното изречение Съветът на директорите приема 
изменения и допълнения в настоящите Правила при констатиране на необходимост от това. 
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