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INFORMATION /Inquiry Sheet/  

as about the knowledge and experience of the CLIENT in 
the rendering of an investment service other than 

investment advice and discretionary portfolio management 
Client: 
.……………………………………………………………………
……………, personal ID No: ………………………, holder of 
personal ID card No ……………………………, issued on 
………………………….. by the Ministry of Interior – 
………………….., telephone ………………………, GSM 
..................., e-mail .............................. address city of .................., 
........................................ str., registered under company file No 
.............../............. of ....................................................................... 
Court, BULSTAT ....................., tax number ......................, having 
its seat and management address: 
……………………………………………… represented by 
..............................................................................., personal ID No 
............................,  holder of personal ID card No 
……………………………, issued on ………………………….. 
by the Ministry of Interior – ………………….., telephone 
………………………, GSM .................., e-mail 
................................  
 
 
 
І. Knowledge and experience of the CLIENT regarding the 
investment activity: 

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………....................
.................................................. 

(state the type of services, transactions and financial 
instruments that the client is acquainted with); 

 
 the nature, volume and frequency of the transactions with 

financial instruments, as well as the period when they will be 
concluded, are as follows:  purchase, sale and exchange of 
financial instruments, purchase of financial instruments in 
participation in an initial public offering, as per the desire of the 
client;  

 
 educational degree, profession, or relevant prior profession 

of the client 
............................................................................................................
.................................................................................. 

 
 
1.1 Period during which the CLIENT has invested in: а) foreign 
currency .........; b) government securities ......; c) securities ...........; 
d) financial instruments other than securities ......... e) nature, 
volume and frequency of the transactions..............................; f) 
other ..................................... 
1.2 The CLIENT shall declare that he has the required experience 
and knowledge to understand the risks associated with the rendered 
investment service ………………………………. 
The Investment Intermediary may assume that the professional 
Client possesses the required experience and knowledge, to 
understand the risks associated with the specific investment 
service, transaction or product, in respect of which the Client has 

 
ИНФОРМАЦИЯ /анкетна карта/  

за знания и опит на КЛИЕНТА при предоставянето на 
инвестиционна услуга различна от инвестиционни 

консултации и доверително управление 
 
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:………………………………………………пред
ставлявано от 
..............................................................................., ЕГН 
............................,  притежаващ лична карта 
№……………………………, издадена на 
………………………….. г. от МВР–………………….., 
телефон ………………………,GSM,..................., 
електронна поща................................  
 
І. Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната 
дейност: 
 …………………………………………………………

……………………………………………………………........
..............................................................(посочва се вида 
услуги, сделки и финансови инструменти, с които 
клиентът е запознат) ; 

 
 същност, обем и честотата на сделките с финансови 

инструменти, както и периода, в който те ще бъдат 
сключвани е както следва:  покупка, продажба и замяна на 
финансови инструменти, покупка на финансови 
инструменти при участие в първично публично 
предлагане, съобразно волята на клиента;  

 
 степента на образование, професия или относима 

предишна професия на 
клиента.......................................................................................
....................................................................................................
... 
 

1.1 Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във: а) 
валута .........; б) ДЦК ......; в) ценни книжа ...........; г) 
финансови инструменти, различни от ценни книжа.......... 
д) същност, обем и честота на сделките..............................; 
е) други ..................................... 

1.2 КЛИЕНТЪТ декларира, че има необходимия опит и 
познания, за да разбере рисковете, свързани с 
извършваната инвестиционна 
услуга………………………………. 
Инвестиционният посредник може да приеме, че 
професионалният клиент притежава необходимите 
опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с 
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been defined as a professional client. 
The CLIENT has been informed that he should update the 
information stated in item I. 
In accordance with art. 35 of the Financial Instruments Markets 
Act (FIMA) the above mentioned information shall be considered 
trade secret of the CLIENT, which the officers of the II shall not 
be allowed to disclose before anyone, except: а) with the consent 
of the CLIENT; b) under an order for inspection carried out by 
duly identified officers of the Financial Supervision Commission or 
the Bulgarian Stock Exchange – Sofia AD; c) under court decision 
issued in accordance with the provisions of FIMA. 
 
 
 
 
ASSESSMENT AS TO AN APPROPRIATE SERVICE:  
 
 
1. (...) On the grounds of the information received by the CLIENT, 
the INVESTMENT INTERMEDIARY has reasonable grounds to 
believe, taking into account the nature and scope of the offered 
service, that the transaction which shall be concluded corresponds 
to the knowledge and experience of the client and he is able to 
understand the risks associated with the proposed investment 
service. 
 
2. (....) On the grounds of the information received the 
INVESTMENT INTERMEDIARY assesses that the proposed 
investment service will not be suitable for the CLIENT, for 
which the CLIENT, by signing this Inquiry Sheet, shall be 
considered informed in writing.  
 
3, (…)       The information received is insufficient to make an 
assessment as to the appropriate service and the INVESTMENT 
INTERMEDIARY is unable to assess whether the proposed 
investment service is suitable for the CLIENT, for which the 
CLIENT, by signing this Inquiry Sheet shall be considered 
informed in writing.  
 
 
Note: The specific assessment shall be marked with “(х)” once the 
CLIENT has filled in the data. 
 
city. …………… 
date…………….  
FOR KAROL AD:        
 
............................................................. 
                                               
...................................... 
Person under art.39, para 1 ( ), item 1, ( ), item 2   
 
CLIENT: 

 
 
 
 
 
 

конкретната инвестиционна услуга, сделка или продукт, 
за които клиентът е определен като професионален. 
КЛИЕНТЪТ е уведомен, че следва да актуализира 
горепосочената в т. І информация; 
Съгласно чл. 35 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти (ЗПФИ) горепосочената информация 
представлява търговска тайна на КЛИЕНТА, която 
служителите на ИП нямат право да разкриват никому, 
освен: а) със съгласие на КЛИЕНТА; б) в рамките на 
заповед за проверка, осъществявана от надлежно 
легитимирани служители на Комисията за финансов 
надзор или на “Българска фондова борса”-София АД; в) 
по решение на съда, издадено при условията на ЗПФИ. 
 
 

ОЦЕНКА ЗА ПОДХОДЯЩА УСЛУГА:  
 
1. (...) Въз основа на получената информация от 
КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има 
разумни основания да счита, отчитайки същността и 
обхвата на предлаганата услуга, че сделката, която ще 
бъде сключена,  отговаря на знанията и опита на 
клиента и той може да разбере рисковете, свързани с 
предлаганата инвестиционна услуга. 
 
2. (....) Въз основа на получената информация 
ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК преценява, че 
предлаганата инвестиционна услуга няма да е 
подходяща за КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ, 
подписвайки настоящата Анкетна карта се счита за 
писмено уведомен.  
 
3, (…)       Получената информация е недостатъчна за 
извършване на оценката за подходяща услуга  и 
ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не може да 
прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е 
подходяща за клиента, за което КЛИЕНТЪТ, 
подписвайки настоящата Анкетна карта се счита за 
писмено уведомен.  
 
 
Заб.: Коректната оценка се отбелязва със знака “(х)” след 
попълване на данните от клиента. 
 
гр. …………… 
дата……………. 
ЗА “КАРОЛ” АД:       
 
............................................................. 
                                                
...................................... 
Лице по чл.39, ал.1 ( )т.1, ( )т.2   
 
КЛИЕНТ: 
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DECLARATION FOR REFUSAL TO PROVIDE 

INFORMATION 
upon the use of certain investment services, rendered 

by Karol AD II 
 

 
On this ......... day of ......... 2008 I, the undersigned 

................................................... (full name), personal ID 
No......................, address..............., holder of personal ID card No 
.................... issued by............. on ............ /as Chairman 
of…………………………………………., registered under 
company file No ……………………….., having its seat and 
address of management......................, BULSTAT.................. (for 
legal entities only) 
 
 
HEREBY DECLARE: 

 
I. I refuse to provide and update information as to the 

knowledge and experience possessed by me in respect of the 
following investment services rendered by Karol AD II:  
1. purchase of financial instruments upon participation in an initial 
public offering 
2. purchase, sale or exchange of financial instruments at an 
unregulated securities market 
3. safeguarding of cash and assets received in execution of my 
orders under the concluded brokerage services agreement 
4. Karol AD II services as registration agent 
 
The CLIENT or the potential client, hereby and by virtue of the 
signature below, shall be considered informed and shall agree that 
due to the CLIENT's refusal to provide information as to the 
knowledge and experience possessed by him, the INVESTMENT 
INTERMEDIARY shall be unable to assess whether the 
investment services are suitable for the client; 
The INVESTMENT INTERMEDIARY shall comply with the 
requirements as to handling of conflict of interests. 

 
 
 
II. I hereby refuse to provide and update information as to 

the knowledge and experience possessed by me in respect of the 
following services rendered by Karol AD II at my initiative, 
having as subject shares listed at a regulated market or an 
equivalent market in a third country, as per list of the European 
Commission, bonds or other debt securities, with the exception of 
those bonds and other debt securities which fix derivative 
instrument, money market instruments, collective investment 
scheme shares and other non-complex financial instruments:  
1. acceptance and submission of orders in relation to one or more 
financial instruments, including intermediation for the conclusion 
of transactions with financial instruments 
2. execution of the orders by the investment intermediary 
 
The CLIENT or the potential client, hereby and by virtue of the 
signature below, shall be considered informed and shall agree that 
the INVESTMENT INTERMEDIARY shall not comply with the 

 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ 

при ползване на определени инвестиционни 
услуги, предоставяни от ИП”Карол”АД 
 

 
Днес..................20… г. долуподписаният 

...................................................(три имена), 
ЕГН......................, адрес..............., притежаващ л.к. 
№.................... издадена от.............на............ / като 
представител на…………………………………………., 
регистрирано по фирменно дело……………………….., 
със седалище и адрес на 
управление......................БУЛСТАТ..................(само за 
юридическите лица) 
 
Д Е К Л А Р ИР А М: 

 
I. Oтказвам да предоставя и актуализирам 

информация за притежаваните от мен знания и опит по 
отношение на следните инвестиционни услуги, 
предоставяни от ИП»Карол»АД:  
1. покупка на финансови инструменти при участие в 
първично публично предлагане  
2. покупка, продажба или замяна на финансови 
инструменти на нерегулиран пазар на цени книжа 
3. съхранение на парични средства и активи, получении в 
изпълнение на нарежданията ми по сключения договор за 
брокерски услуги 
4. услуги на ИП»Карол»АД като регистрационен агент 
 
С настоящото и с полагане на подписа си по-долу 
КЛИЕНТЪТ или потенциалният клиент се счита уведомен 
и се съгласява, че ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК 
поради отказа на КЛИЕНТА да предостави информация за 
притежаваните от него знания и опит не може да прецени 
дали инвестиционните услуги  са подходящи за клиента; 
ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК ще спазва 
изискванията за третиране на конфликт на интереси. 

 
II. Oтказвам да предоставя и актуализирам 

информация за притежаваните от мен знания и опит по 
отношение на следните инвестиционни услуги, 
предоставяни от ИП»Карол»АД по моя собствена 
инициатива, с предмет акции, които са допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на 
трета държава съгласно списък на Европейската комисия, 
облигации или други дългови ценни книжа, с изключение 
на тези облигации или други дългови ценни книжа, които 
закрепят деривативен инструмент, инструменти на 
паричния пазар, дялове на колективни инвестиционни 
схеми и други некомплексни финансови инструменти:  
1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един 
или повече финансови инструменти, включително 
посредничество за сключване на сделки с финансови 
инструменти  
2. изпълнение на нареждания от инвестиционния 
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obligations as to an assessment of an appropriate service; 
Although the CLIENT does not provide information as 

to his knowledge and experience the INVESTMENT 
INTERMEDIARY shall be obliged to comply with the 
requirements as to the handling of conflict of interests. 

 
Sofia 
 
 
       
CLIENT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

посредник 
С настоящото и с полагане на подписа си по-долу 
КЛИЕНТЪТ или потенциалният клиент се счита уведомен 
и се съгласява, че ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК 
няма да спазва задълженията за извършване на оценка за 
подходяща услуга; 

Въпреки, че КЛИЕНТЪТ не предоставя 
информация за своите знания и опит 
ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е задължен да 
спазва изискванията за третиране на конфликт на 
интереси. 

 
гр. София 
 
 
       
КЛИЕНТ:  
 
 

 
 
 
 
 


