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RULES  
FOR THE CLASSIFICATION OF CLIENTS AS 

PROFESSIONAL, UNPROFESSIONAL OR 

ACCEPTABLE COUNTERPARTY 
      

I. GENERAL PROVISIONS 
 

1. These Rules („the Rules”) shall be passed on the grounds of 
art. 37, para 6 of the Financial Instruments Market Act (FIMA) 
and shall regulate the order and the terms and conditions under 
which KAROL AD shall categorise its clients as professional, 
unprofessional and an acceptable counterparty. 
 
2. The objectives of these Rules shall be: 
а) To determine the method and criteria as to categorisation of 
the clients of KAROL AD Investment Intermediary (II) as 
professional, unprofessional or an acceptable counterparty in 
accordance with the requirements of the law.  
b) To ensure the proper categorisation of the clients; 
c) To ensure the application of the legally required level of client 
protection.  
 

 

II. CATEGORISATION OF THE CLIENTS 
 

3. Prior to the signing of an agreement with a client as to the 
rendering of an investment or additional service under FIMA, II 
shall require from the client the filling in of an information 
sheet, which shall be used to determine the main features of the 
client – experience, knowledge and skills to make independent 
investment decisions and proper assessment of the risks 
associated with the investment.  
 
4.1. The information sheet shall be provided to the client or its 
representative by a person under art. 39, para 1 of Ordinance No 
38, employed by the investment intermediary. The client shall 
fill the information sheet alone, and if unable to fill it in alone or 
if the client has further questions, a front office employee of 
KAROL AD shall provide the needed assistance.  
4.2. The information sheet shall be signed and dated by the client 
and the II employee carrying out the categorisation.  
4.3. The investment intermediary, at its own initiative or upon 
request of the client, may: 

1. determine as a professional client or unprofessional 
client, which would otherwise be determined as an acceptable 
counterparty; 

2. determine as unprofessional client, which would be 
considered as professional client in accordance with Section 1 of 
Appendix 1 to FIMA.  
 

 
ІІІ. NOTICES TO THE PROFESSIONAL CLIENTS 

 
5. Prior to the commencement of the rendering of investment 
services the investment intermediary shall be obliged to inform 
the professional client that on the grounds of the information 

 

П Р А В И Л А 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛИЕНТИТЕ КАТО 

ПРОФЕСИОНАЛНИ, НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ 

ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Тези правила („Правилата”) се приемат на основание чл. 37, 
ал. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и 
уреждат реда и условията, при които “КАРОЛ” АД категоризира 
клиентите си като професионални, непрофесионални и 
приемлива насрещна страна. 
 
 
2. Целите на тези Правила са да: 
а) Определят начина и критериите за категоризация на 
клиентите на инвестиционен посредник (ИП) “КАРОЛ” АД като 
професионални, непрофесионални или приемлива насрещна 
страна в съответствие с изискванията на закона.  
б) Осигурят правилна категоризация на клиентите; 
в) Осигурят прилагането на законоустановена степен на защита 
на клиентите.  

 

II. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ 
 
3. Преди подписването на договор с клиент за предоставянето на 
инвестиционна или допълнителна услуга, съгласно ЗПФИ, ИП 
изисква от клиента попълването на информационна карта, чрез 
която се определят основните характеристики на клиента – опит, 
знания и умения за самостоятелно вземане на инвестиционни 
решения и правилна оценка на рисковете, свързани с 
инвестирането.  
 
4.1. Информационната карта се предоставя на клиента или 
неговия представител от лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38, 
работещо при инвестиционния посредник. Клиентът сам 
попълва информационната карта, а при условие, че няма 
възможност да я попълни сам или има допълнителни въпроси, 
служител от фронт офиса на “КАРОЛ” АД му оказва 
необходимото съдействие.  
4.2. Информационната карта се подписва и се датира от клиента 
и от служителя на ИП, извършил категоризацията.  
4.3. Инвестиционният посредник по собствена инициатива или 
по искане на клиента може: 

1. да определи като професионален клиент или 
непрофесионален клиент, който в други случаи би бил 
определен като приемлива насрещна страна; 

2. да определи като непрофесионален клиент, който се 
счита за професионален клиент по смисъла на раздел 1 от 
приложение 1 към ЗПФИ.  
 
ІІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
КЛИЕНТИ 
 
5. Инвестиционният посредник е длъжен да уведомява 
професионалния клиент преди началото на предоставяне на 
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provided by him, he is considered a professional client and the 
rules to the professional clients shall apply to him, unless the 
investment intermediary and the client shall agree otherwise. 
 
 

 
ІV. ENSURING A HIGHER LEVEL OF PROTECTION 

 
6.1. If the client has been categorised as a professional client the 
II shall be obliged to ensure the possibility for the client to use 
higher level of protection, which is provided for the 
unprofessional clients.  
6.2. The investment intermediary is obligated do notify the 
professional client, that he has the right to request change in the 
terms of the Agreement aimed at ensuring higher level of 
protection  
6.3. The investment intermediary shall be obliged to ensure 
higher level of protection for a professional client at the client's 
request, where the client shall consider that he is unable to assess 
and manage the risks related to the investment in financial 
instruments properly. 
 
7.1. Higher level of protection shall be provided on the grounds 
of a written agreement between the investment intermediary and 
the professional client, explicitly stating the specific services, 
activities, transactions, financial instruments or other financial 
products in relation to which higher level of protection shall be 
provided to the client.  
 
7.2. The higher level of protection shall ensure to the 
professional client that it shall not be considered a professional 
client for the purposes of the regime applicable to the investment 
intermediary's activities. 
 
 

V. CATEGORISATION OF THE CLIENT AS A 
PROFESSIONAL CLIENT AT THE CLIENT'S REQUEST 
 
8. Clients which have not been categorised as professional, 
including state authorities and private individual investors may 
request the II not to apply the rules on the II activities ensuring 
higher level of protection for the clients to them.  
9.1. The request shall be addressed to the II in writing or in 
another form, recognised as an equivalent to the written form by 
the law, at least 24 hours prior to the change in categorisation. 
9.2. The investment intermediary may treat a client under para 1 
as a professional client, if at least two of the following 
identification criteria shall exist for this client:  
а) the person has concluded 10 transactions of material volume 
at a respective market as an average per quarter during the last 
year; 
b) the investment portfolio of the person, which shall include 
financial instruments and cash deposits, shall exceed the 
Bulgarian lev equivalent to EUR 500,000; 
c) the person is employed or has been employed at the financial 
sector for a period of no less than one year at a position, which 
shall require knowledge regarding the respective transactions or 
services.  
 

инвестиционни услуги, че въз основа на получената от него 
информация той се смята за професионален клиент и по 
отношение на него ще се прилагат правилата за 
професионалните клиенти, освен ако инвестиционният 
посредник и клиентът не уговорят друго. 
 
ІV.ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА 
ЗАЩИТА 
 
6.1. При условие че клиентът е категоризиран като 
професионален ИП е длъжен да осигури възможност за клиента 
да се ползва от по-висока степен на защита, която се предоставя 
на непрофесионалните клиенти.  
6.2. Инвестиционният посредник е длъжен да уведомява 
професионалния клиент, че има право да поиска промяна в 
условията на договора с цел осигуряване по-висока степен на 
защита за клиента.  
6.3. Инвестиционният посредник е длъжен да осигурява по-
висока степен на защита за професионален клиент по негово 
искане, когато клиентът прецени, че не може правилно да оцени 
и управлява рисковете, свързани с инвестирането във финансови 
инструменти. 
 
7.1. По-висока степен на защита се предоставя въз основа на 
писмено споразумение между инвестиционния посредник и 
професионалния клиент, в което изрично се посочват 
конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти 
или други финансови продукти, във връзка с които на клиента 
ще се осигурява по-висока степен на защита.  
 
7.2. По-високата степен на защита осигурява на професионалния 
клиент, че няма да се смята за професионален клиент за целите 
на приложимия режим към дейността на инвестиционния 
посредник. 
 
V. КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА КЛИЕНТА КАТО 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПО НЕГОВО ИСКАНЕ 
8. Клиентите, които не са категоризирани като професионални, 
включително държавните органи и частните индивидуални 
инвеститори, могат да поискат от ИП спрямо тях да не се 
прилагат правилата за извършване на дейност от ИП, които 
осигуряват по-висока степен на защита за клиентите.  
9.1. Искането се отправя до ИП в писмена форма или друга 
форма, приравнена от закона на писмена, най-малко 24 часа 
преди прекатегоризацията. 
9.2. Инвестиционният посредник може да третира клиент по ал. 
1 като професионален клиент, ако за него са налице най-малко 
два от следните идентификационни критерии:  
а) през последната година лицето е сключвало средно за 
тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен 
пазар; 
б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който 
включва финансови инструменти и парични депозити, е повече 
от левовата равностойност на 500 000 евро; 
в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-
малко от една година на длъжност, която изисква познания 
относно съответните сделки или услуги.  
 
10. Освен при наличието на посочените в чл. 9.2 критерии ИП 
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10. Unless the criteria set out in art. 9.2. exist, the II may treat 
the client as a professional client in compliance with the 
procedure set out in this article: 
1.  The II shall accept the written request submitted by the client, 
which should contain explicit statement from the client that he 
wishes to be treated as a professional client in general or in 
relation to certain investment services or transactions, or certain 
types of transactions or investment product; 
2. Evidence should be enclosed to the written request of the 
client under item 1 in proof that the client meets the 
identification criteria under art. 9.2. The II shall undertake steps 
to verify the client's compliance with the identification criteria, 
namely: checks in databases, state institutions, checks in 
performance locations or depository institutions, requiring of 
certified copies from client's documents, etc.  
3. If the request shall meet the requirements set and if the 
identification criteria have been complied with, the client shall 
be notified in writing that he shall not use the respective 
protection in the rendering of services and the performance of 
activities by the investment intermediary, as well as the right to 
be compensated from the Compensation Fund for Investors in 
Financial Instruments. 
4. The client shall sign the notice under item 3 and shall 
explicitly declare that he has been informed as to the 
consequences. 
Following execution of the requirements of items 1 – 4 the 
investment intermediary may make a decision to change the 
categorisation of the client to that of a professional one.  
 
11. For a client, categorised as a professional client at his 
request, it shall not be considered that he possesses the 
knowledge and experience of the clients, which have been 
determined as professional clients in Appendix No 1 to these 
Rules.  
 
12. The investment intermediary shall not be obliged to apply 
the respective rules, which shall ensure higher level of client 
protection, only if on the grounds of the investment 
intermediary's assessment as to the experience, skills and 
knowledge of the client, the following well-grounded conclusion 
can be made: 

а) taking into account the nature of the transactions or 
services, which the client intends to use or conclude, he is able 
to make independent investment decisions; and 

b) taking into account the nature of the transactions or 
services, which the client intends to use or conclude, he is able 
to assess the risks associated with the investment decisions 
made.    
 
13. In the cases of a client, which, at his request, is treated as a 
professional client, that has no stand-alone management body,  
the person entitled to conclude independently transactions on 
behalf of the legal entity shall be subject to assessment.  
 

 
VІ. CATEGORISATION OF AN "ACCEPTABLE 

COUNTERPARTY" CLIENT AS A "PROFESSIONAL" 
CLIENT AT HIS REQUEST 

 

може да третира клиента като професионален след спазване на 
посочената в настоящия член процедура: 
1.  Приема постъпилото от клиента писмено искане, което 
трябва да съдържа изрично посочване от клиента дали желае да 
бъде третиран като професионален общо или във връзка с 
определени инвестиционни услуги или сделки или с определен 
вид сделки или инвестиционен продукт; 
2. Към писменото искане на клиента по т. 1 трябва да се 
приложени доказателства, че клиента отговаря на 
идентификационните критерии по чл. 9.2. ИП предприема 
действия по проверка на съответствието на клиента с 
идентификационните критерии, а именно: проверки в бази 
данни, държавни институции, справки в места за изпълнение 
или депозитарни институции, изискване на заверени копия от 
документи от клиента и др.  
3. При условие, че искането отговаря на установените 
изисквания и идентификационните критерии са спазени, 
клиентът се предупреждава писмено, че няма да се ползва от 
съответната защита при предоставянето на услуги и 
извършването на дейности от инвестиционния посредник, както 
и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на 
инвеститорите във финансови инструменти. 
4. Клиентът се подписва на предупреждението по т. 3 и изрично 
декларира, че е уведомен за последиците. 
След изпълнение на т.1-4 инвестиционният посредник може да 
вземе решение да промени категоризацията на клиента като 
професионален.  
 
11. За клиент, който е категоризиран като професионален по 
негово искане, не се смята, че притежава знанията и опита на 
клиентите, които са определени като професионални в 
Приложение № 1 към настоящите правила.  
 
12. Инвестиционният посредник не е длъжен да прилага 
съответните правила, които осигуряват по-висока степен на 
защита за клиентите, само ако въз основа на оценката му за 
опита, уменията и знанията на клиента може да направи 
обосновано заключение, че: 

а) съобразно характера на сделките или услугите, които 
клиентът възнамерява да ползва или да сключва, той може да 
взема самостоятелни инвестиционни решения и 

б) съобразно характера на сделките или услугите, които 
клиентът възнамерява да ползва или да сключва, той може да 
преценява рисковете, свързани с взетите инвестиционни 
решения.    
 
13. В случаите, когато клиентът, който по негово искане се 
третира като професионален, няма самостоятелен управителен 
орган, на оценка подлежи лицето, което има право да сключва 
самостоятелно сделки за сметка на юридическото лице.  
 
 
 
 
 
VІ. КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА КЛИЕНТ “ПРИЕМЛИВА 
НАСРЕЩНА СТРАНА” КАТО “ПРОФЕСИОНАЛЕН” ПО 
НЕГОВО ИСКАНЕ 
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14.1. The II shall have the right to categorise a client as an 
"acceptable counterparty”. 
14.2. A subject defined as an "acceptable counterparty" shall 
have the right to explicitly request not to be considered such a 
party in general or in respect of a specific transaction. The 
request under the preceding sentence shall be submitted to the II 
in writing.   
 
14.3. When a party, defined as an "acceptable counterparty" 
shall request not to be treated as such and the II shall agree, this 
party shall be treated as a professional client, unless the party 
has explicitly requested to be treated and an unprofessional 
client. 
14.4. Items 6.2, 6.3, 7.1 and 7.2 of the Rules shall apply in the 
cases when an acceptable counterparty has explicitly requested 
to be treated as an unprofessional client.    

 
VІІ. CHANGE IN CLIENT DATA 

 
15. The investment intermediary shall be obliged to require from 
the clients, defined as professional clients at their request, to 
notify the II as to any change in the data, used as grounds for 
their definition as professional clients immediately as they 
become aware of the change. 
 
16.1. In the cases where the investment intermediary, in the 
course of its activities, shall establish that a client defined as a 
professional client at his request, has ceased meeting the 
conditions under which he has been defined as such, the 
investment intermediary shall undertake the steps necessary to 
apply the higher level of protection in respect of that client. 
16.2. The measures under the preceding sentence shall comprise 
application of the status of an unprofessional client and the 
entering into force of all rules as to provision of preliminary, 
subsequent information, assessment as to the appropriate service, 
execution of orders in accordance with the performance policy 
and others provided for under FIMA and Ordinance No 38 on 
the requirements to the activities of the investment 
intermediaries.  
16.3 Categorised clients may request to be defined differently 
with the resultant limitations as to their protection or application 
of higher level of protection for these clients in compliance with 
FIMA, the implementation instruments and this policy.  
  
 
   

VІІІ. ADDITIONAL PROVISIONS 
 
1. "A client" shall be an individual or a legal entity using 
investment and / or additional services rendered by the 
investment intermediary. 
2. "A professional client" shall be a client having the 
experience, knowledge and skills to enable him to make 
independent investment decisions and to properly assess the 
risks related to the investment that meets the criteria as per the 
appendix to FIMA.  
3. "An unprofessional client" shall be a client that does not 
meet the requirements as to a professional client. 
4. "An acceptable counterparty" shall be an investment 

14.1. ИП има право да категоризира даден клиент като 
“приемлива насрещна страна”. 
14.2. Субект определен като “приемлива насрещна страна” има 
право изрично да поиска да не се смята за такава страна изцяло 
или за конкретна сделка. Искането по предходното изречение се 
подава до ИП в писмена форма.   
 
14.3. Когато лице, определено като “приемлива насрещна 
страна”, поиска да не бъде третирано като такава и ИП се 
съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, 
освен ако изрично не е поискало да бъде третирано като 
непрофесионален клиент. 
14.4. В случаите, когато приемлива насрещна страна изрично 
поиска да бъде третирана като непрофесионален клиент, се 
прилагат съответно т. 6.2, 6.3, 7.1 и 7.2. от Правилата.    
 
 
VІІ. ПРОМЯНА В ДАННИТЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ 
 
15. Инвестиционният посредник е длъжен да изисква от 
клиентите, определени като професионални по тяхно искане, да 
уведомяват ИП за всяка промяна в данните, послужили като 
основание за определянето им като професионални незабавно от 
узнаване на промяната. 
 
16.1. В случаите, когато инвестиционният посредник в хода на 
извършваната от него дейност установи, че клиент, определен 
като професионален по негово искане, е престанал да отговаря 
на условията, при които е определен като такъв, 
инвестиционният посредник предприема необходимите мерки за 
прилагане на по-високата степен на защита по отношение на 
този клиент. 
16.2. Мерките по предходното изречение се състоят в прилагане 
на статута на непрофесионален клиент и влизането в сила на 
всички правила за предоставяне на предварителна, последваща 
информация, оценка за подходяща услуга, изпълнение на 
нареждания съобразно политиката за изпълнение и др. 
предвидени в ЗПФИ и Наредба № 38 за изискванията към 
дейността на инвестиционните посредници.  
16.3 Категоризирани клиенти могат да поискат да бъдат 
определении по различен начин  с произтичащите от това 
ограничения на тяхната защита или прилагане на по-висока 
степен на защита за тези клиенти при спазване на ЗПФИ, 
актовете по прилагането му и настоящата политика.  
    
 
VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. "Клиент" е физическо или юридическо лице, което се ползва 
от инвестиционни и/или допълнителни услуги, предоставяни от 
инвестиционния посредник. 
2. "Професионален клиент" е клиент, който притежава опит, 
знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни 
решения и правилно да оценява рисковете, свързани с 
инвестирането, и който отговаря на критериите съгласно 
приложението към ЗПФИ.  
3. "Непрофесионален клиент" е клиент, който не отговаря на 
изискванията за професионален клиент. 
4. "Приемлива насрещна страна" е инвестиционен посредник, 
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intermediary, lending institutions, insurance company, collective 
investment scheme, management company, pension fund, 
pension assurance company, other financial institutions, the 
entities under art. 4, para 1, items 11 and 12 of FIMA, 
governments of countries, state authorities managing state debt, 
central banks and international institutions, as well as such 
subjects of third countries if they have explicitly requested to be 
treated as such. 
5. The definitions not set out in these Rules shall have the 
meaning assigned to them under FIMA and Ordinance No 38 as 
to the requirements to the activities of the investment 
intermediaries.  

ІХ. CONCLUDING PROVISIONS 

§ 1. The Board of Directors of the investment intermediary shall 
review and assess the compliance of these Rules to the services 
rendered and activities carried out by the investment 
intermediary annually by 31 January each year, and in case of 
omissions and / or need of improvement of the internal 
organisation shall pass amendments and supplementations to the 
Rules.  

 
§ 2. These Rules shall be brought to the attention and shall be 
executed by all individuals employed by the II under contract. 
 
§ 3.  These Rules have been passed on 4 February 2008 by virtue 
of decision of the Board of Directors of KAROL AD. 

 

Х. APPENDICES 

 
     Appendix No 1 

 
Clients that are considered professional clients in terms of all 
investment services, investment activities and financial 
instruments 
1. Persons for whom the issuance of a permit to carry out 
activities at the financial markets shall be required, or whose 
activities at these markets shall be regulated otherwise by the 
national legislation of a member state, regardless of whether 
compliant to Directive 2004/39/EC of the European Parliament 
and the Council, as well as persons who have obtained permit to 
carry out such activities or otherwise regulated by the legislation 
of a third country as follows:  
а) lending institutions; 
b) investment intermediaries; 
c) other institutions subject to licensing or another type of 
regulation; 
d) insurance companies; 
e) collective investment entities and their managing companies;  
f) pension funds and pension assurance companies; 
g) persons who shall trade by profession at their own expense 
with commodities or derivative financial instruments on 
commodities; 
h) legal entities providing investment services and carrying out 
investment activities, which are expressed only in trading at their 
own account at the financial futures and options markets or other 
financial instruments at the money market only for the purpose 

кредитна институция, застрахователно дружество, колективна 
инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, 
пенсионноосигурително дружество, други финансови 
институции, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗПФИ, 
правителства на държави, държавни органи, които управляват 
държавен дълг, централни банки и международни институции, 
както и такива субекти от трети държави, ако изрично са 
поискали да бъдат третирани като такива. 
5. Непосочените в настоящите правила дефиниции имат 
смисъла, който има дава ЗПФИ и Наредба № 38 за изискванията 
към дейността на инвестиционните посредници.  
 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Съветът на директорите на инвестиционния посредник 
ежегодно в срок до 31 януари всяка година, преглежда и оценява 
съответствието на настоящите Правила с извършваните от 
инвестиционния посредник услуги и дейности, като при 
непълноти и/или необходимист от подобряване на вътрешната 
организация приема изменения и допълнения в Правилата.  

 
§ 2. Настоящите Правила се предоставят за сведение и 
изпълнение на всички лица, които работят по договор за  ИП. 
 
§ 3.  Тези Правила са приети на 04.02.2008г. с решение на 
Съвета на директорите на “КАРОЛ” АД. 

 

 

Х.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
                Приложение № 1 
 
Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по 
отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни 
дейности и финансови инструменти 
1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за 
извършването на дейност на финансовите пазари или чиято 
дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от 
националното законодателство на държава членка, независимо 
от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, както и лица, получили 
разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин 
регулирани от законодателството на трета държава, както 
следва:  
а) кредитни институции; 
б) инвестиционни посредници; 
в) други институции, които подлежат на лицензиране или се 
регулират по друг начин; 
г) застрахователни дружества (компании); 
д) предприятия за колективно инвестиране и техните 
управляващи дружества;  
е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества; 
ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със 
стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки; 
з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги 
или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват 
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of hedging the positions at the derivative financial instruments 
markets, or who shall trade at the account of other participants at 
these markets, or shall determine prices for them and which shall 
be guaranteed by clearing members at these markets, where the 
responsibility for the performance of the contracts concluded by 
such persons shall be undertaken by the clearing members at 
these markets; 
i) other institutional investors. 
 
2. Large entities meeting at least two of the following 
conditions: 
а) balance sheet figure – the Bulgarian lev equivalent to EUR 20 
000 000 at least; 
b) net turnover - the Bulgarian lev equivalent to EUR 40 000 
000 at least; 
c) own funds - the Bulgarian lev equivalent to EUR 2 000 000 at 
least. 
3. National and regional state power authorities, state bodies 
participating in the management of state debt, central banks, 
international and supra-national institutions such as the World 
Bank, the International Monetary Fund, the European Central 
Bank, the European Investment Bank and similar international 
organisations. 
4. Other institutional investors whose main activity is investment 
in financial instruments, including persons that carry out 
securitisation of assets or other financial transactions.  

 
 
 

 
 
Appendix No 2 to the Rules on Client Categorisation of Karol 
AD Investment Intermediary 

 
INFORMATION SHEET 

for the categorisation of a CLIENT 
Client: 
.…………………………………………………………………
………………, personal ID number:………………………, 
holder of personal ID card No……………………………, issued 
on ………………………….. by the Ministry of Interior – 
………………….., telephone ………………………, GSM 
..................., e-mail ............................. address city .................. 
str. ...................., registered under company file No  
.............../............. of 
....................................................................... Court, BULSTAT 
....................., tax number ......................, having its seat and 
address of management 
at:………………………………………………  represented by 
..............................................................................., personal ID 
number:………………………, holder of personal ID card 
No……………………………, issued on 
………………………….. by the Ministry of Interior – 
………………….., telephone ………………………, GSM 
..................., e-mail .............................  
 
1.  Knowledge and experience of the CLIENT in respect of 
the investment activity: 
1.1. ....................................................................  

единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на 
финансови фючърси или опции или други деривативни 
финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел 
хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови 
инструменти, или които търгуват за сметка на други участници 
на тези пазари, или определят цени за тях и които са 
гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато 
отговорността за изпълнението на договорите, сключени от 
такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари; 
и) други институционални инвеститори. 
2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните 
условия: 
а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 
000 000 евро; 
б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 
000 евро; 
в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 
000 000 евро. 
3. Национални и регионални органи на държавната власт, 
държавни органи, които участват в управлението на държавния 
дълг, централни банки, международни и наднационални 
институции като Световната банка, Международният валутен 
фонд, Европейската централна банка, Европейската 
инвестиционна банка и други подобни международни 
организации. 
4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност 
е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, 
които извършват секюритизация на активи или други финансови 
транзакции.  
 

 
Приложение № 2 към Правила за категоризация на 
клиентите на Инвестиционен посредник „Карол”АД 
 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 
за категоризация на КЛИЕНТ 

Клиент: 
.………………………………………………………………………
…………, ЕГН:………………………, притежаващ лична карта 
№……………………………, издадена на 
………………………….. г. от МВР–………………….., телефон 
………………………,GSM,..................., електронна 
поща.............................. адрес гр. ..................ул. ...................., 
регистрирано по ф.д. № .............../............. година на 
....................................................................... съд, БУЛСТАТ 
....................., данъчен номер ......................, седалище и адрес на 
управление:………………………………………………представл
явано от ..............................................................................., ЕГН 
............................,  притежаващ лична карта 
№……………………………, издадена на 
………………………….. г. от МВР–………………….., телефон 
………………………,GSM,..................., електронна 
поща................................  
 
 
1.  Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната 
дейност: 
1.1. ....................................................................  
(посочва се вида услуги, сделки и финансови инструменти, с 
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(state the type of services, transactions and financial instruments 
which the client is acquainted with); 
  
 1.2. educational 
degree.........................................................................  
 1.3. additional 
qualification.............................................................. 
 1.4. client's 
profession............................................................................ 
 1.5. relevant prior profession of the 
client......................................... 
 

2. Period during which the CLIENT has invested in:  
2.1. financial instruments, types ........... ;  
2.2. financial instruments other than securities 

(derivatives).......... 
2.3. government securities ......; 
2.4. nature, volume and frequency of the 

transactions........................; 
2.5. currency .........; 
2.6. other .....................................  

 
3. CLIENT'S skills: 

3.1. was he or is he owner of a commercial entity which object 
of activities is related to the capital market and dealings in 
financial instruments...................................... 
3.2. was he or is he member of a management and / or 
supervisory body of a commercial entity which object of 
activities is related to the capital market and dealings in financial 
instruments......................................... 
3.3. does he or did he have a decisive opinion in the making of 
management decisions related to investments in financial 
instruments.................................... 
3.4. is he involved (does he participate) or has he been involved 
(participated) in analyses of the capital market in the Republic of 
Bulgaria or another country.............. 
3.5. is he involved or has he been involved in consulting 
activities related to the investment in financial instruments on 
account of individuals or legal entities............. 
3.6. is he employed or has he been employed at state authorities, 
international organisations or non-government organisations, 
where his activities were related to legal and economic 
consultations, management of state debt, supervision of capital 
market or risk management related to financial 
instruments........................ 
3.7. has he worked at least 1 year for entities within the non-
banking financial sector or at banks, where his duties were 
related to the core activities of these entities............. 
3.8. has he worked not less than three years for government 
institutions or other public entities, which key functions include 
management and control of state and international pubic 
financial assets or management, control and investment of 
moneys in funds established by virtue of regulatory act...............  
 
(While filling in items 3.1-3.8, please, state the period you have 
carried out the respective activity and what was the nature of this 
activity) 
 
 

които клиентът е запознат) ; 
  
 1.2. степен на 
образование.........................................................................  
 1.3. допълнителна 
квалификация.............................................................. 
 1.4. професия на 
клиента............................................................................ 
 1.5 .относима предишна професия на 
клиента......................................... 
 
 

2. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:  
2.1. финансови инструменти, видове ........... ;  
2.2. финансови инструменти, различни от ценни книжа 

(деривати).......... 
2.3. държавни ценни книжа ......; 
2.4. същност, обем и честота на сделките........................; 
2.5. валута .........; 
2.6. други .....................................  

 
 

3. Умения на КЛИЕНТА: 
3.1. бил е или е собственик на търговско дружество, чийто 
предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията 
с финансови инструменти...................................... 
3.2. бил е или е член на управителен и/или надзорен орган на 
търговско дружество чийто предмет на дейност е свързан с 
капиталовия пазар и търговията с финансови 
инструменти......................................... 
3.3. участва или е участвал с решаващо мнение във вземането на 
управленски решения свързани с инвестирането във финансови 
инструменти..................................... 
3.4. участва (извършва) или е участвал (извършвал) анализи на 
капиталовия пазар в Република България или друга 
държава.............. 
3.5. извършва или е извършвал консултантска дейност свързана 
с инвестирането във финансови инструменти за сметка на 
физически или юридически лица............. 
3.6. работи или е работил в държавни органи, международни 
организации или неправителствени организации, в които 
дейността му е била свързана с правни или икономически 
консултации, управление на държавен дълг, надзор на 
капиталовия пазар или  управление на риска във връзка с 
финансови инструменти........................ 
3.7. работил е не по-малко от 1 година в предприятия от 
небанковия финансов сектор или в банки, в които задълженията 
му са били свързани с основната дейност на тези 
предприятия............. 
3.8. работил е не по-малко от три години в държавни 
институции или други публичноправни субекти, чиито основни 
функции включват управление и контрол на държавни или 
международни публични финансови активи или управление, 
контрол и инвестиране на парични средства по фондове, 
създадени с нормативен акт...............  
 
(При попълването на т. 3.1-3.8 моля, посочете периода, в които 
сте извършвали дейността и в какво се е състояла тя) 
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4. Categorisation of the CLIENT depending on the legal 

nature and the activity carried out by the Client: 
4.1. The Client is: 

а) a lending institution......................... 
b) an investment intermediary................. 
c) another institution subject to licensing or another type of 
regulation...................................... 
d) insurance company...................................... 
e) collective investment entity and its management 
company............................  
f) pension fund and pension assurance company........................... 
g) an entity trading by profession on his own account with 
commodities or derivative financial instruments on 
commodities.................................. 
h) a legal entity rendering investment services or performing 
investment activities, which represent only trade on own account 
at the financial futures and options market or other derivative 
financial instruments at the money market solely for the purpose 
of hedging positions at the derivative financial instruments 
markets, or an entity trading on behalf of other participants at 
these markets, or setting prices for them and which are 
guaranteed by clearing members of these markets, where the 
responsibility for the performance of the contracts concluded by 
such entities is taken over by clearing members at these 
markets............................ 
i) another institutional investor...........................................  
 
 
 

4.2. The Client is a large entity meeting at least two of the 
following conditions: 
а) balance sheet figure – the Bulgarian lev equivalent to EUR 20 
000 000 at least; 
b) net turnover - the Bulgarian lev equivalent to EUR 40 000 
000 at least; 
c) own funds - the Bulgarian lev equivalent to EUR 2 000 000 at 
least. 
 

4.3. The Client is: 
а) National and regional body of state power (....),  
b) state authority involved in the management of state debt (....),  
c) central bank (....),  
d) international and supra-international institutions such as the 
World Bank, the International Monetary Fund, the European 
Central Bank, the European Investment Bank and other similar 
international organisations (....). 
 

4.4. The Client is another institutional investor which core 
activity is related to investing in financial instruments, including 
an entity dealing with securitisation of assets or similar financial 
transactions (....).   
 

Clients falling within the categories under item 4 of this 
information sheet shall be considered professional clients in 
respect of all investment services, investment activities and 
financial instruments. 
 

Note: The Client's quality shall be marked with “(х)”  
  

5. The CLIENT shall be categorised as an Acceptable 
Counterparty (AC) if meeting the definition of an AC as per § 1, 

 
4.Категоризация на КЛИЕНТА според правното му качество 
и извършваната от него дейност: 

4.1. Клиентът е: 
а) кредитна институция......................... 
б) инвестиционен посредник................. 
в) друга институции, която подлежи на лицензиране или се 
регулира по друг начин...................................... 
г) застрахователно дружество (компания)...................................... 
д) предприятие за колективно инвестиране и неговото 
управляващо дружество............................  
е) пенсионен фонд и пенсионноосигурително 
дружество........................... 
ж) лице, което търгува по занятие за собствена сметка със стоки 
или деривативни финансови инструменти върху 
стоки.................................. 
з) юридическо лице, което предоставя инвестиционни услуги 
или извършва инвестиционни дейности, които се изразяват 
единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на 
финансови фючърси или опции или други деривативни 
финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел 
хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови 
инструменти, или което търгува за сметка на други участници на 
тези пазари, или определя цени за тях и които са гарантирани от 
клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за 
изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема 
от клирингови членове на същите пазари............................ 
и) друг институционален инвеститор...........................................  
 
4.2. Клиентът е голямо предприятие, което отговаря поне на две 
от следните условия: 
а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 
000 000 евро (....); 
б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 
000 евро (.....); 
в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 
000 000 евро (....). 
 
4.3. Клиентът е: 
а) Национален и регионален орган на държавната власт (....),  
б) държавен орган, който участва в управлението на държавния 
дълг (....),  
в) централна банка (....),  
г) международни и наднационални институции като Световната 
банка, Международният валутен фонд, Европейската централна 
банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни 
международни организации (....). 

4.4. Клиентът е друг институционален инвеститор, чиято основна 
дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително 
лице, което извършва секюритизация на активи или други 
финансови транзакции (....).   
Клиенти, които попадат в категориите по т. 4 от настоящата 
информационна карта се смятат за професионални клиенти по 
отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни 
дейности и финансови инструменти. 
 
Заб.: Качеството на клиента се отбелязва със знака “(х)”  

5. КЛИЕНТЪТ ще бъде категоризиран като Приемлива насрещна 
страна (ПНС), ако отговаря на определението за ПНС съгласно § 
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item 29 of the Additional Provisions of the Financial Instruments 
Markets Act. 
 

The CLIENT shall agree to be treated as an acceptable 
counterparty in respect of all services rendered by the investment 
intermediary. 
 

When categorised as an AC the CLIENT shall be informed of 
his right to be treated as a professional or unprofessional client at 
his explicit request both in respect of all services and activities 
carried out by the investment intermediary, as well as for a 
specific transaction.  
 
 

6.  With the filling in and signing of this information sheet the 
CLIENT shall be deemed notified as to the terms and conditions 
and criteria which may be used by the investment intermediary 
to define the client as professional, unprofessional or an 
acceptable counterparty and the consequences of this 
categorisation.  
 

CLIENT CATEGORISATION 
 

 
On the grounds of the information received the 

CLIENT shall be categorised as  UNPROFESSIONAL (........) 
 

On the grounds of the information received the 
CLIENT shall be categorised as  PROFESSIONAL   (........) 
 

On the grounds of the information received the 
CLIENT shall be categorised as  AN ACCEPTABLE 
COUNTERPARTY    (.....)  
 

 
 
Note: The categorisation shall be marked with “(х)” once the 
client data is filled in. 
 
 

date:………………………….. 
 

 
For the INVESTMENT INTERMEDIARY: 
 
 
 
/person under art.39, para1, ( ) item 1, ( ) item 2 of Ordinance 
No 38/  ____________________    
   
For the CLIENT:  
________________________ 
 

 

1, т. 29 от ДР на Закона за пазарите на финансови инструменти. 
 
КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде третиран като приемлива 
насрещна страна за всички услуги извършвани от 
инвестиционни посредник. 
 
КЛИЕНТЪТ, когато е категоризиран като ПНС, се уведомява за 
правото си да  бъде третиран като професионален или 
непрофесионален по изрично негово искане, както за всички 
извършвани от инвестиционния посредник услуги и дейности, 
така и за конкретна сделка.  
 
6.  С попълването и подписването на настоящата 
информационна карта КЛИЕНТЪТ се счита уведомен за 
условията и критериите, по които инвестиционният посредник 
може да го определи като професионален, непрофесионален или 
приемлива насрещна страна и за последиците от 
категоризацията.  
 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ на КЛИЕНТА 
 
Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се 
категоризира като НЕПРОФЕСИОНАЛЕН (........) 
 
Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се 
категоризира като ПРОФЕСИОНАЛЕН   (........) 
 
 
Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се 
категоризира като ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА    
(.....)  
 
Заб.: Категоризацията се отбелязва със знака “(х)” след 
попълване на данните за клиента. 
 
 
дата:………………………….. 
 
За ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК: 
 
 
 
 
________________________/лице по чл.39, ал.1, ( ) т.1, ( ) т.2 от 
Наредба 38/     
 ____________________  За КЛИЕНТА:  
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