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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 
      

 
 

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ  
 
 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         Тези  правила се уреждат условията и реда за управление на Търговския портфейл на ИП КАРОЛ 
АД. Акцентира се на три основни момента при управлението на Търговския портфейл:  
 

- определяне на целите, стратегията и ограниченията при управлението на Портфейла; 
- определяне на ясни правила и процедури за включването на позиции и цялостното управление на 
Търговския портфейл; 
- методи за оценка на позициите в Портфейла и процедури за извършване на корекции на оценките 
или резервите 
 

 

II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ 
 

          2.1. Търговският портфейл на ИП се състои от всички позиции във финансови инструменти и 
стоки, които инвестиционният посредник държи с намерение за продажба или с цел хеджиране на риска 
на други елементи от него. Търговският портфейл не включва инструменти и стоки, които не могат да се 
хеджират или за чиято търговия има договорни ограничения. 

          2.2. Позиции, държани с намерение за продажба, са позиции във финансови инструменти и стоки, 
които инвестиционният посредник държи с намерение за краткосрочна препродажба и/или с намерение 
да реализира печалба от разликата между техните продажни и покупни цени в краткосрочен период, или 
от други промени в цената или лихвения процент. Тези позиции включват собствените позиции на 
инвестиционния посредник, позициите му като маркет мейкър и позициите му, произтичащи от 
обслужване на клиенти 

          2.3. Основна цел на управлението на търговския портфейл на ИП е нарастване на стойността на 
инвестициите, чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. 

ИП инвестира преимуществено в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в 
страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Посредникът 
инвестира в дялове/акции на колективни инвестиционни схеми предимно с цел диверсификация на 
портфейла, като по този начин си осигурява достъп до финансови инструменти и пазари, инвестирането 
в които изисква повече ресурси. ИП инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана 
доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. 

         2.4. Инвестиционната стратегия на ИП предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни 
книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни 
книжа и други финансови инструменти. 

         2.5. За постигане на основните си инвестиционни цели ИП прилага подходящи стратегии за 
предпазване от пазарен, валутен и други рискове. 
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         2.6. Общия размер и структурата на търговския портфейл на ИП по всяко време трябва да 
позволява заделяне на необходимия капитал за покриване на рисковете във връзка с изискванията на 
Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. 

         2.7. Търговският портфейл се структурира от служителите в отдел „ Операции с финансови 
инструменти”. Про формирането на Търговския портфейл следва да се спазват следните ограничения: 

 - за финансови инструменти, приети за търговия на регулиран пазар в България - до 10 % от 
собствения капитал, изчислен съгласно изискванията на Наредба № 35 за позиция в ценни книжа на 
един емитент; 

  -  за финансови инструменти, приети за търговия на регулиран пазар в чужбина и/или търувани 
изън регулиран пазар – до 10 % от собствения капитал, изчислен съгласно изискванията на Наредба № 
35 за позиция в един финансов инструмент; 
         Позициите се отчитат пред управителния орган на инвестиционния посредник като неразделна 
част от процеса на управление на риска в инвестиционния посредник. Съветът на директорите на ИП 
може да определя допълнителни ограничения относно отделните позиции в портфейла. Наблюдението 
на позициите в търговския портфейл се прави ежедневно. 

        2.8. Вземането на решение за покупка на позиция в търговският портфейл на ИП се влияе от 
следните фактори: 

       - очаквания за печалба; 

       - степен на ликвидност на позицията; 

             -  наличие на достатъчно свободни парични средства към датата на сделката. 

             - изчисляване на необходимия за заделяне за позицията капитал, сагласно изискванията на  
Наредба № 35 на Комисията за финансов надзор и оценка дали вътрешния капитал на ИП след 
инвестицията отговаря на нормативните ограничения. 

            При изпълнение на сделки с ценни книжа за собствена сметка и при наличието на подадени 
нареждания от клиенти на КАРОЛ АД, брокерът следи  за избягване на конфликтите на интереси между 
клиентите и ИП. 

За целите на управлението и наблюдението на позициите в търговския портфейл на ИП, служителите от 
отдел “Счетоводство” осчетоводяват до 18.00 часа на работния ден документите за сключените сделки с 
ценни книжа.  

2.9. Позициите в търговския портфейл се оценяват в съответствие с методите за разумна оценка. 
Съгласно тези методи ИП осигурява съответствие на прилаганата стойност за всяка позиция в 
търговския портфейл с нейната текуща пазарна стойност. Стойността отчита динамичния характер на 
позициите в търговския портфейл, изискванията за разумна обоснованост, дейността на ИП и целта на 
капиталовите изисквания във връзка с позициите в търговския портфейл. Позициите в търговския 
портфейл се оценяват веднъж дневно. 

 

VІ. Процедури за извършване на корекции на оценките или резервите 

Чл 1. При извършване на корекциите се вземат предвид факторите упоменати в чл.18 на Наредба № 35. 
Фактори, при които се извършват корекции на оценките или резервите:  

а) нереализирани кредитни спредове - необходимост от корекция възниква, когато определена 
позиция от търговския портфейл на инвестиционния посредник става обект на промяна на кредитния й 
рейтинг, определен от призната от Комисия за финансов надзор Агенция за кредитен рейтинг (АКР). 
Независимо от вида на позицията (облигация; споразумение за бъдещ кредитен спред; опция върху 
кредитен спред или суап върху кредитен спред) промененият кредитен рейтинг рефлектира върху 
непосредствена необходимост от промяна на добавката за риск върху съответната ценна книга или 
дериват и върху резервите, които инвестиционния посредник заделя за лихвен риск, съобразно 
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изискванията на Наредба № 35. При констатиране на необходимост от корекция на кредитния спред 
ръководителят на отдел "Анализ и управление на риска" се разпорежда за размера и действията, които 
трябва да бъдат предприети от Отдел "Счетоводство" за конкретните корекции на оценките; 

б) разходи за закриване на позиции - необходимост от корекции на оценките или резервите 
възникват, при промяна на мястото на изпълнение на сделките, или при промяна на ликвидността и 
условията за търговия на конкретната борса. Тези разходи са основно свързани с промяна на 
брокерската комисиона, включване на допълнителна такса или комисиона, или други. При констатиране 
на необходимост от корекция на разходите за закриване на позиции Ръководителят на отдел "Анализ и 
управление на риска" се разпорежда за размера на действията, които трябва да бъдат предприети от 
отдел "Счетоводство" за конкретните корекции на оценките; 

в) операционни рискове - необходимост от корекции на оценките и резервите съществува при 
възникнал Операционен риск. При констатиране на необходимост от корекция на оценките и резервите, 
породени от възникнал Операционен риск Ръководителят на отдел "Анализ и управление на риска" 
взема мерки за неутрализирането му съобразно възприетите от инвестиционния посредник Правила за 
управление на рисковете; 

г) предсрочно прекратяване – необходимостта от спешно или предсрочно закриване 
(прекратяване) на позиции в търговския портфейл на инвестиционния посредник носи завишен риск за 
реализиране на по-малка от очакваната цена. При констатиране на необходимост от корекция на 
оценките и резервите при предсрочно прекратяване на позиции Ръководителят на отдел " Анализ и 
управление на риска " се разпорежда за размера и действията, които трябва да бъдат предприети от 
отдел "Счетоводство" за конкретните корекции; 

д) разходи, свързани с инвестиране или финансиране; бъдещи административни разходи; риск, 
свързан с модела - възприетите от инвестиционния посредник Правила за управление на риска в общият 
случай неутрализират тези рискове, като при констатиране на необходимост от корекция на оценките и 
резервите, породени от тях, Ръководителят на отдел " Анализ и управление на риска", след 
внимателното им анализиране, се разпорежда  за  размера  и действията, които трябва да бъдат 
предприети от отдел "Счетоводство" за конкретните корекции; 
 

Чл 2. Преди стартиране процедурата, Международните стандарти за оценка на финансовите активи 
изискват ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно 
обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и респ. върху 
отчетените стойностни размери на приходите и разходите от оценката. 

Чл 3. Собствените ценни книжа са структурирани в следните групи: Капиталови ЦК, Дългови ЦК-ДЦК, 
Облигации, Компенсаторни инструменти, Дериватни инструменти. Прави се преценка за влиянието на 
факторите, като резултатите се отразяват в табличен вид по формата представена по-долу. Преценка се 
прави единствено за ценните книжа налични в търговския портфейл на посредника към съответната 
дата. 
 
Вид на 
финансовият 
инструмент 

нереализи
рани кред. 
спредове 

разходи 
за 
закриван
е на 
позиции 

операци
онни 
рискове 

предср
. 
прекра
тяване 

разходи, 
свързани с 
инвестиране 
или 
финансиране 

бъдещи 
админ. 
разходи 

риск, 
свързан 
с модела 

Капиталови 
ЦК 
............. 

       

Дългови ЦК 
............. 

       

Компенсатор
ни 
инструменти 
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.............. 
 

Чл 4. Корекцията на непазарните оценки е валидна единствено за периода, през който не са достъпни 
независими ценови източници. При възстановяване на наличността на независими ценови източници, 
инвестиционния посредник прилага оценка по чл. 15 на Наредба № 35. 

Чл 5. Ръководителят на отдел “Анализ и управление на риска” издава предписания дали ИП да формира 
резерви за нисколиквидните позиции, които могат да възникнат вследствие на пазарни събития или в 
резултат на дейността му, като концентрация на позиции и/или просрочени позиции и извършва 
периодично преглед относно тяхната необходимост. 

Чл 6. Формирането на  резерви се извършва при наличие и отчитане на следните фактори: 
- период от време, необходим за пълно хеджиране на позициите или рисковете, свързани с тези 

позиции; 
- волатилност и средни стойности на разликата между цените "купува" и "продава"; 
- наличие на пазарни котировки, брой и наименованията на маркет-мейкърите; 
- волатилност и средна стойност на търгуваните обеми; 
- пазарни концентрации; 
- "период на държане" на позицията; 
- степен, до която оценката се основава на модела по чл. 16, ал. 1 , и влиянието на рисковете, свързани 

с него, върху оценката. 

Чл 7. В случай на ползване на оценки, изготвени от трети лица, или модела по чл. 16, ал. 1 , се преценява 
дали се налагат корекции в оценките. 

Чл 8. При наличие на нисколиквидни позиции, възникнали в следствие на пазарни събития или в 
резултат на дейността, като концентрация на позиции и/или просрочени позиции, се извършва преценка 
дали да формира се формират резерви, и периодично се извършва преглед относно необходимостта от 
такива действия.  

Чл 9. Корекциите в оценките или резервите, които надвишават стойностите, получени съгласно 
счетоводната политика на инвестиционния посредник, се третират съгласно ал. 6 на Наредба № 35, ако 
те водят до съществени загуби, или съгласно ал. 7 в останалите случаи. 

Чл 10. Корекциите на оценките или резервите се извършват с нареждане на изпълнителния директор 
по предписание на ръководителя на отдел ”Анализ и управление на риска”. 

 
 
 

 
  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
           § 1. Когато в практиката на ИП бъдат констатирани проблеми, чието преодоляване изисква 
изменение или допълване на тези Правила, Съветът на директорите на ИП могат да извършат 
съответните корекции.   
  
           § 2. Съветът на директорите на ИП може да издава заповеди и инструкции по прилагането на тези 
Правила.  
            § 3. Настоящите правила се предоставят за сведение и изпълнение на служителите на ИП.  
            § 4. Правилата са приети от Съвета на директорите  на ИП с решение на заседание от 02.04.2007г. 
и последно актуализирани през месец август 2008г. 

 
 

 


