
 

 

 

Договорен Фонд “С-МИКС” 
 

(Колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в прех-
върляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 

1 по ЗДКИСДПКИ , при поемане на умерен до висок риск) 

 
ПРОСПЕКТ  

ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ  

НА ДЯЛОВЕ  
 
 

ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО: БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИЯ 

ФОНД 

 

 

Проспектът  за публично предлагане на дялове на договорния фонд съдържа цялата ин-

формация за ДФ “С-МИКС”, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, 

включително основните рискове, свързани с договорния фонд и неговата дейност. В ин-

терес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да ин-

вестират в дяловете на договорния фонд. 

 

Договорен фонд “С-МИКС” (наричан по-долу “С-МИКС”, “Договорния фонд” или “Фонда”), 

организиран и управляван от УД “Капман Асет Мениджмънт” АД емитира/обратно изкупу-

ва дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Брoят на дяловете на 

“С-МИКС” се променя в зависимост от обема на извършваните продажби и обратно изку-

пуване на дялове. 

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА НАСТОЯЩИЯ ПРОСПЕКТ, НО ТОВА НЕ 

ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛА-

ГАНИТЕ ДЯЛОВЕ, НИТО ЧЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В 

ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Членовете на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Капман Асет Менидж-

мънт” АД са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или 

непълни данни в проспекта.   

 

Лицата по чл.18 от Закона за счетоводството (съставителите на финансовите отчети на 

фонда) отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от 

неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на фонда, регистри-

раният одитор за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. 

 

 

 

 

Последна актуализация: 18.11.2022г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

 

1. ДАННИ ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „С-МИКС” 

 

1.1.  Наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електро-

нен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site); наимено-

вание на договорния фонд и срок на затворения период при договорния 

фонд, ако е предвиден такъв. 

 1.2.  Дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв 

1.3.  Данни за управляващото дружество 

1.4.  Данни за инвестиционните посредници, които изпълняват инвестиционните 

решения и нареждания на управляващото дружество при управлението на 

договорния фонд 

1.5.  Данни за депозитаря 

1.6. Данни за одиторите 

1.7. Информация относно външни консултанти, на които се заплаща със сред-

ства на договорен фонд “С-МИКС” 

1.8. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на проспекта 

 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. Описание на инвестиционните цели на фонда, включително неговите фи-

нансови цели, инвестиционна политика и инвестиционни ограничения 

2.2. Рисков профил на договорен фонд „С-МИКС” 

 2.3  Правила за оценка на активите 

2.4. Инвестиционна дейност за последните три години, предхождащи годината 

на издаване или актуализиране на проспекта, а ако не са минали три годи-

ни – за съответния период. 

2.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността 

на договорен фонд „С-МИКС”. 

2.6. Категории активи, в които на договорния фонд е разрешено да инвестира. 

2.7. Когато фондът инвестира основно в категории активи по чл. 38 ЗДКИСДП-

КИ, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар, или възп-

роизвежда индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа – посоч-

ване на този аспект от инвестиционната му политика. 

2.8. Ако нетната стойност на активите на фонда е възможно да бъде подложена 

на колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление 

на портфейла му – посочване на това обстоятелство. 

 

 

3. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

3.1  Данъчен режим 

3.2 Такси (комисиони) при покупка и продажба на дялове на договорен фонд 

“С-МИКС” – разходи за сметка на инвеститорите 

3.3 Разходи или такси за сметка на фонда 

3.4 Данни за разходите на договорен фонд „С-МИКС”  

3.5 Ако договорният фонд инвестира съществена част от своите активи по реда 

на чл.48, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ – максималния размер на възнаграждението 

за управление и/или другото дружество, което се заплаща от договорния 

фонд и колективната инвестиционна схема, в която договорния фонд има 

намерение да инвестира 
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4. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

4.1 Условия и ред издаване и продажба на дялове 

4.2 Условия и ред за обратно изкупуване на дялове и обстоятелства, при кои-

то обратното изкупуване може временно да бъде спряно. 

4.3 Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за об-

ратно изкупуване на дяловете 

4.4 Описание на правилата за определяне на дохода 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОТЧЕТИТЕ 

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1 Надзорна държавна институция; номер и дата на разрешението за органи-

зиране и управление на договорен фонд „С-МИКС” 

6.2 Места, където правилата на договорния фонд са достъпни за инвеститорите 

6.3 Информация относно капитала и дяловете на фонда 

6.4 Източници на допълнителна информация 

6.5 Дата на публикуване на проспекта 

 

Информация: Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите дялове, обект на 

настоящата емисия, могат да получат информация и безплатно копие на проспекта всеки 

работен ден от 10.00 до 16.00 часа в офиса на управляващото дружество УД “Капман 

Асет Мениджмънт” АД- гр.София, 1000, ул.” Три уши” № 8, ет. 6, телефон за връзка: + 

359 2 40 30 200, e-mail: mail@capman.bg 

 

Проспектът е достъпен и на Интернет адрес: http://capman.bg/asset-

management 

 

Управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД информира потенциалните ин-

веститори, че инвестирането в дялове на договорния фонд е свързано с определени спе-

цифични рискове, свързани с дейността на договорния фонд, подробно описани от стр.28 

до стр.34 в настоящия проспект. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се по-

нижат, като не се гарантират печалби за инвеститорите и съществува риск да не си възс-

тановят пълния размер на вложените средства. 

Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят 

средствата си в рамките на 1 година. 

Отговорни за изготвянето на Проспекта са: Николай Петков Ялъмов - Прокурист на УД 

“Капман Асет Мениджмънт” АД, и Антон Владимиров Домозетски – Изпълнителен дирек-

тор на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД. 

С подписа си на последна страница от проспекта горепосочените лица декларират, че: 

• При изготвянето на проспекта са положили необходимата грижа за неговото съответ-

ствие с изискванията на закона; 

• Доколкото им е известно, информацията в проспекта не е невярна, подвеждаща или 

непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно 

договорния фонд. 
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Използвани дефиниции и съкращения: 

 

По-долу са изброени някои от основните дефиниции и съкращения, използвани в насто-

ящия проспект. 

 

Договорен фонд или Фонда 

 

 

 

Договорен фонд “С-МИКС” – договорен фонд ор-

ганизиран и управляван от Управляващо дру-

жество “Капман Асет Мениджмънт” АД със седа-

лище и адрес на управление гр. София, ул.”Три 

уши” №8, ет. 6 

 

Управляващо дружество или УД “Капман Асет Мениджмънт” АД или дружеството, 

което организира и управлява договорен Фонд 

“С-МИКС”. 

Депозитар “Обединена Българска Банка” АД, депозитаря, с 

който Управляващо дружество “Капман Асет Ме-

ниджмънт” АД е сключило договор за депозитар-

ни услуги във връзка с дейността на договорния 

фонд (за съхранение на активи и извършване на 

плащания) 

Упълномощен инвестиционен 

посредник или ИП 

 

Дружество, с което Управляващо дружество 

“Капман Асет Мениджмънт” АД е сключило дого-

вор за изпълнение на инвестиционни решения и 

нареждания на управляващото дружество по от-

ношение активите на договорен фонд “С-МИКС” 

Ден Т Ден на сключване на сделка (изпълнение на по-

ръчка) за продажба или обратно изкупуване на 

дяловете на договорен фонд “С-МИКС”  

Дата на сетълмент Дата на приключване на сделка 

Депозитарна разписка Документ, удостоверяващ собствеността върху 

регистрирани по сметки в “Централен депозитар” 

АД ценни книжа 

Инвестиционен портфейл 

 

Съвкупността от притежавани от Договорен Фонд 

“С-МИКС” ценни книжа и други финансови акти-

ви, които са придобити чрез инвестиране на па-

рични средства, набрани от продажбата на дяло-

ве на Договорен Фонд “С-МИКС”  

Стойност на портфейла 

 

 

Нетна стойност на активите, включени в порт-

фейла на фонда, като оценката им се осъщест-

вява в съответствие с приетите в правилата на 

договорния фонд методи за оценяване стойност-

та на активите 

Колективна инвестиционна схе-

ма (КИС) 

По смисъла на § 1,т. 10 от допълнителните раз-

поредби на ЗДКИСДПКИ КИС е предприятие, ор-

ганизирано като инвестиционно дружество, до-

говорен фонд или дялов тръст, получило разре-

шение за извършване на дейност съгласно Ди-

ректива 2009/65/ЕО. 

Дялове на КИС Финансови инструменти, издадени от колективна 

инвестиционна схема, които изразяват правата 

на техните притежатели върху активите на ко-

лективната инвестиционна схема. 

Държавни ценни книжа или 

ДЦК 

Дългови ценни книжа, издавани и гарантирани 

от съответната държава 

Корпоративни облигации 

 

Дългови ценни книжа, емитирани от акционерни 

дружества за набиране на оборотен капитал 

и/или инвестиционен ресурс 
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Ипотечни облигации 

 

Дългови ценни книжа, издавани от банка и 

обезпечени с вземания по отпуснати от банката 

ипотечни кредити 

Общински облигации 

 

Дългови ценни книжа, издавани от общини (мес-

тни власти) за финансиране на собствени за-

дължения и/или инвестиционни проекти 

КФН Комисия за финансов надзор 

ЗДКИСДПКИ Закон за дейността на колективните инвестици-

онни схеми и на други предприятия за колектив-

но инвестиране 

ЗППЦК Закон за публично предлагане на ценни книжа 

ЗПФИ Закон за пазарите на финансови инструменти 

ЗКИ Закон за кредитните институции 

ЗКПО Закон за корпоративното подоходно облагане 

ЗДДФЛ Закон за данъците върху доходите на физичес-

ките лица 

Работен ден 

 

Всеки ден, който е официален работен ден за 

Република България 

Емисионна стойност 

 

Цената, по която Договорен Фонд “С-МИКС” про-

дава своите дялове, основана на нетната стой-

ност на активите на фонда и определена за най-

близкия ден, следващ деня, в който е подадена 

поръчката на инвеститора за закупуване на дя-

лове 

Цена на обратно изкупуване 

 

Цената, по която Договорен Фонд “С-МИКС” из-

купува обратно своите дялове, основана на нет-

ната стойност на активите на фонда и определе-

на за най-близкия ден, следващ деня, в който е 

подадена поръчката от притежателя на дялове 

във фонда, предлагащ дяловете си за обратно 

изкупуване  

Държава членка Държава, която е член на Европейския съюз, или 

друга държава, която принадлежи към Евро-

пейското икономическо пространство 

Трета държава Държава, която не е държава членка 

Регулиран пазар по чл.152 от 

ЗПФИ 

Многостранна система, организирана и/или уп-

равлявана от пазарен оператор, която среща или 

съдейства за срещането на интересите за покуп-

ка и продажба на финансови инструменти на 

множество трети страни чрез системата и в съот-

ветствие с нейните не дискреционни правила по 

начин, резултатът от който е сключването на до-

говор във връзка с финансовите инструменти, 

допуснати до търговия съгласно нейните прави-

ла и/или системи, лицензирана и функционира-

ща редовно в съответствие с изискванията на 

този закон и актовете по прилагането му. 

Регулиран пазар е и всяка многостранна систе-

ма, която е лицензирана и функционираща в съ-

ответствие с от Директива 2014/65/ЕС 

Друг регулиран пазар Регулиран пазар, различен от този по чл.152 

ал.1 и 2 от  ЗПФИ, функциониращ редовно, 

признат и публично достъпен 
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1. ДАННИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ФОНД 

 

1.1. Наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електро-

нен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site); срок на затво-

рения период при договорния фонд, ако е предвиден такъв. 

 

Наименование Договорен фонд "С-МИКС" 

Седалище и адрес на управление гр.София 1301, ул. Три Уши 8, ет.6 

Телефон  +359 2 40 30 200 

Електронен адрес (e-mail) mail@capman.bg 

Eлектронна страница в интернет (web-site) http://capman.bg/asset-management 

Затворен период до достигане на нетна стойност на акти-

вите в размер най-малко 500 000 лева 

Номинална стойност на един дял 10 (десет) лева 

 

1.2. Дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв 

 

Дата на учредяване: Договорният фонд е организиран и управляван от УД “Капман 

Асет Мениджмънт” АД по решение на Съвета на директорите на управляващото дружест-

во, прието на 05.01.2016г. и на основание разрешение на КФН № 154 – ДФ/18.07.2016 г. 

Фондът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.4 от ЗКФН с решение 473 – ДФ от 

01.07.2016г. на КФН. 

 

Срок на съществуване: Съществуването и дейността на фонда не се ограничават със 

срок. 

 

Договорен фонд “С-МИКС” е колективна инвестиционна схема за инвестиране   в прех-

върляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 по 

ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане при поемане на 

умерен до висок риск.  

Договорен фонд “С-МИКС” е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвести-

ране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, учреден и осъществяващ своя-

та дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му, 

Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо законодателство на Ре-

публика България. За него се прилага раздел XV "Дружество" от Закона за задълженията 

и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и 

чл. 364, доколкото в закон или в Правилата на Фонда не е предвидено друго.  

Фондът се организира и управлява от Управляващо дружество „Капман Асет Менидж-

мънт” АД и няма органи на управление. Всички действия във връзка с дейността на фон-

да се извършват от управляващото дружество от името  и за сметка на фонда. Фондът 

издава/продава дялове по искане на инвеститорите. Със закупуването на дялове, инвес-

титорите влагат във фонда парични средства, които управляващото дружество инвестира 

в различни ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал.1 ЗДКИСДП-

КИ, при спазване на нормативните изисквания - с цел осигуряване на печалба за инвес-

титорите. Всеки инвеститор има съответен дял в имуществото (активите и пасивите) на 

фонда и участва по същия начин в неговите печалби и загуби. Съществено право на при-

тежателите на дялове е, по тяхно искане, техните дялове да бъдат изкупени от фонда 

чрез управляващото дружество по цена, която се базира на нетната стойност на активите 

и отразява реализираните печалби или загуби. Договорният фонд е от отворен тип.  

 

Информация за счетоводни дати: Договорен фонд “С-БОНДС” представя на КФН и 

обществеността годишен и шестмесечни отчети. Годишните и шестмесечни финансови 

отчети, заедно с докладите за дейността и одиторските доклади, са на разположение на 

инвеститорите на адреса на управление на управляващо дружество „Капман Асет Мени-
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джмънт” АД в гр.София, ул.”Три уши” №8, ет. 6 (тел. +359 2 40 30 200) от 10:00 до 

16:00 часа всеки работен ден и на електронната страница на управляващото дружество 

http://capman.bg/asset-management/, както и на страницата на Комисия за финансов 

надзор (www.fsc.bg). 

 

 

1.3. Данни за управляващото дружество 

 

а) Наименование, седалище и адрес на управление, телефон, електронен адрес 

(e-mail) и електронна страница в интернет (web-site)  

 

Наименование УД “Капман Асет Мениджмънт” АД 

Седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши” №8, ет. 6 

Телефон + 359 2 40 30 200 

Електронен адрес: mail@capman.bg 

Web-site http://capman.bg/asset-management 

 

б)  Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване, ако е предви-

ден такъв; номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на 

дейност като управляващо дружество 

 

Дата на учредяване 13.08.2003г. 

Срок на съществуване                            безсрочен 

Решение на КФН за издаване на разре-

шение за извършване на дейност като 

управляващо дружество 

№264-УД/23.07.2003г. 

Решение на КФН за издаване на лиценз 

за извършване на дейност като управ-

ляващо дружество 

№ 149 – УД /22.02.2006г. 

Лиценз за извършване на дейност като  

управляващо дружество 

№ 14-УД/23.02.2006г. 

ЕИК  131126507 

 

в) Кратка информация относно професионалния опит на управляващото дру-

жество 

 

УД “Капман Асет Мениджмънт”АД има дългогодишен опит в управлението на активи. Към 

момента то управлява активите и на други четири колективни инвестиционни схеми – ДФ 

“Капман Капитал”, ДФ “Капман Макс”, ДФ „Капман Фикс” и ДФ „С – БОНДС”.  

 

г) Функции на управляващото дружество при управлението на фонда 

 

Управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД отговаря пред притежателите на 

дялове в договорния фонд “С-МИКС” за всички вреди, претърпени от тях в резултат от 

неизпълнение на задълженията от страна на управляващото дружество, включително от 

непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за кои-

то дружеството отговаря. 

Описание на функциите, правата и задълженията на Управляващо дружество “Капман 

Асет Мениджмънт” АД относно организирането и управлението на договорен фонд “С-

МИКС” е изложено в правилата на договорния фонд, както и представено и в настоящия 

проспект. 

Правомощия и отговорности на Управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД 

във връзка с договорен фонд “С-МИКС”.  Управляващото дружество: 

• Организира и управлява дейността на Договорен Фонд “С-МИКС” по инвести-

ране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 

38, ал.1 ЗДКИСДПКИ, на парични средства, набрани чрез публично предлагане 

http://www.fsc.bg/
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на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска. 

Осъществява управлението на Договорния Фонд след получаване на разреше-

ние за организиране и управление на договорния фонд и вписването на му в 

регистъра по чл.30, ал.1, т.4 от Закона за Комисията за Финансов Надзор; 

• Изпълнява инвестиционната политика на Договорния Фонд “С-МИКС”, извърш-

ва анализ на финансовите инструменти, формира портфейл от финансови инс-

трументи, коригира портфейла и изчислява постигнатата доходност, като взе-

ма инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на ин-

вестиционния посредник, упълномощен да ги изпълнява. Решенията относно 

инвестиране на активите (в това число парични средства) – собственост на до-

говорния фонд, се вземат от Управляващото дружество, при спазване на огра-

ниченията за инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ и подзаконовите норма-

тивни актове по прилагането му, както и тези, предвидени в тези правила и 

проспекта на договорния фонд; 

• Изготвя проспект от името на Договорния Фонд за публично предлагане на дя-

лове на Договорния Фонд, настоящите правила, правилата за оценка на акти-

вите, както и всички други вътрешни актове на договорния фонд и ги актуали-

зира и предоставя в КФН за одобрение, когато това е необходимо, заедно с 

всички други необходими документи съгласно изискванията на нормативните 

актове; 

• Осъществява дейността по издаване (“продажба”) и обратно изкупуване на дя-

ловете на Договорен Фонд "С-МИКС",освен в случаите за временно спиране на 

обратното изкупуване на дялове. Управляващото дружество осъществява кон-

такт с инвеститорите като осигурява мрежа от гишета (офиси) за извършване 

на посочените действия, съгласно специалните изисквания на законовите и 

подзаконовите нормативни актове; 

• Извършва оценка на портфейла на Договорен Фонд "С-МИКС" и определя нет-

ната стойност на активите на договорния фонд съгласно Правилата на Дого-

ворния фонд за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на ак-

тивите, както и изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупу-

ване на дяловете на договорния фонд под контрола на депозитаря, организира 

предоставянето на информация и публикуването на посочените стойности съг-

ласно изискванията на чл. 77 от Наредба 44; 

• Взема решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на 

дяловете на договорния фонд, както и за възобновяването на обратното изку-

пуване на дяловете в предвидените от закона случаи;  

• Управлява дейността по администриране на дяловете на Договорен Фонд “С-

МИКС”; сключва договор с депозитар във връзка със съхраняването на активи-

те на договорния фонд, договор с инвестиционни посредници и регистриран 

одитор; 

• Действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда; 

• Отделя своето имущество от имуществото на договорния фонд; 

• Определя и изменя размера на таксите, удържани от договорния фонд, съот-

ветно – от инвеститорите във фонда, включително размера на възнаграждени-

ето, дължимо в полза на Управляващото дружество за управление на активите 

на фонда; 

• Взема решения за промяна на целите и ограниченията на инвестиционната по-

литика и инвестиционната дейност на договорния фонд; 

• Взема решения за промяна в документите, за засягащи организирането и уп-

равлението на договорния фонд, вкл. промени в настоящите правила, Прави-

лата за оценка на активите, Правилата за управление на риска и др. 

• Упражнява за сметка на договорния фонд правата по притежаваните от него 

прехвърляеми ценни книжа и други финансови активи; 

• Избира регистриран одитор на договорния фонд. 

 Управляващото дружество, членовете на неговия Съвет на директорите, както и всички 

лица, които изпълняват определени функции във връзка с дейността на договорния 

фонд, са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, 

който е в интерес на всички притежатели на дялове в договорния фонд и като ползват 
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само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и проявя-

ват лоялност към договорния фонд. 

 

д) Имена и длъжности в дружеството на членовете на административните, 

управленските и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности из-

вън дружеството, когато са от значение за него 

Антон Владимиров Домозетски - член на СД и Изпълнителен директор 

Сибила Любомирова Грозданова - Янкова – председател на СД 

Анелия Димитрова Трифонова – заместник- председател на СД 

Николай Петков Ялъмов - прокурист  

 

Сведения за основните дейности на членовете на Съвета на директорите и про-

куриста, които да от значение за „Капман Асет Мениджмънт“ АД: 

Антон Владимиров Домозетски - член на СД на ИП „Капман“ АД, ЕИК 121273188; член 

на СД на „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090; управител на „Капман рент а кар“ ЕООД, 

ЕИК 203081301; 

Сибила Любомирова Грозданова - Янкова – член на СД и Изпълнителен директор на 

ИП „Капман“ АД, ЕИК 121273188; 

Анелия Димитрова Трифонова –управител на „Капман Ин.“ ЕООД, ЕИК 131116461; 

„Капман рент а кар“ ЕООД, ЕИК 203081301; 

Николай Петков Ялъмов –, член на СД и представляващ на „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 

202987090; представляващ „Капман дебтс мениджмънт“ АД, ЕИК 206073822; ръководи-

тел отдел „Многостранна система за търговия“ в ИП „Капман“ АД, ЕИК 121273188. 

Управляващото дружество се представлява заедно от Изпълнителният му директор и 

Прокуриста. 

Не са налице други участия на членовете на Съвета на директорите и прокуриста на УД 

Капман Асет Мениджмънт АД, извън посочените, които са значими за дейността на дру-

жеството. 

е) Записан и внесен капитал – управляващо дружество “Капман Асет Менидж-

мънт” АД 

Размер на капитала 250 000 лв.  

Записан капитал                                   250 000 лв. 

Внесен капитал                                     250 000 лв. 

Начин на разпределение 

на капитала  

Капиталът е разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хи-

ляди) обикновени безналични непривилигировани акции с 

право на един глас с номинална стойност 1 лев всяка една 

 

ж) Информация относно актуалната политика за възнагражденията на управля-

ващо дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД 

 

Управляващото дружество приема и прилага политика за възнагражденията с цел опре-

деляне на принципите за формиране на възнагражденията в УД „Капман Асет Менидж-

мънт“ АД, която обхваща всички форми на възнаграждения, като заплати и други финан-

сови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно 

и/или здравно осигуряване. При съставяне на политиката са взети предвид естеството, 
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мащаба и комплексността на дейността на управляващото дружество, структурата на 

вътрешната му организация и обхватът на извършваните от него инвестиционни услуги и 

дейности. Настоящата политика се прилага при подготовката, сключването, изменението 

и допълнението на индивидуалните трудови или граждански договори, както и при опре-

делянето на възнагражденията по договорите за управление на Съвета на директорите 

от Общото събрание на акционерите на управляващото дружество. Възнагражденията в 

Управляващото дружество се формират принципно в зависимост от следните основни 

елементи: нивото на длъжността, нивото на компетенции, постигнати резултати. Към 

настоящия момент възнагражденията в управляващото дружество имат само постоянен и 

променлив елемент, който да зависи от постигнатите резултати. Съветът на Директорите 

на Управляващото дружество формира конкретния размер на възнагражденията на всич-

ки служители от всички нива на вътрешната организационна структура на дружеството. 

При формиране и изплащане на трудовите възнаграждения на лицата, които работят по 

договор за управляващото дружество, се прилага Кодекса на труда и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане. При прекратяване на трудовото правоотно-

шение на служителите се изплащат обезщетения в случаите, по реда и в размерите, оп-

ределени в Кодекса на труда. Управляващото дружество изплаща задължителните соци-

ални и здравни осигуровки. Управляващото дружество не предвижда облаги, свързани с 

пенсиониране. Актуалната политика за възнагражденията се променя незабавно в слу-

чай, че възникне възможност от формиране на предоставяне на облаги, свързани с пен-

сиониране. Управляващото дружество може да изплаща допълнителни възнаграждения с 

непостоянен характер в предвидените в Кодекса на труда извънредни случаи като напр. 

за извънреден труд. Управляващото дружество може да изплаща допълнителни възнаг-

раждения с непостоянен характер и под формата на еднократни възнаграждения за по-

лучени годишни резултати, целеви бонуси за изпълнение на допълнително възложени 

или успешно изпълнени допълнителни задачи. Възнагражденията в управляващото дру-

жество могат да включват непаричен компенсационен пакет - средства за здравна про-

филактика, средства за подобряване условията на труда и техническата/компютърна 

обезпеченост, средства за повишаване на професионалната квалификация. Непаричния 

компенсационен пакет не включва безплатно облекло и застраховки. Управляващото 

дружество не се възползва от извънредна държавна помощ. Управляващото дружество не 

създава Комитет по възнагражденията предвид настоящата си вътрешна организация. 

При увеличаване на обхвата и комплексността на своята дейност, управляващото дру-

жество ще създаде такъв комитет при спазване на нормативните изисквания. Съветът 

Директорите в състав – Сибила Грозданова - Янкова, Антон Домозетски и Анелия Трифо-

нова отговарят съвместно за определянето на конкретните възнаграждения като отчитат 

тяхното влияние върху риска и управлението на риска, капитала и ликвидността на уп-

равялващото дружество. При вземането на решения те отчитат не само интересите на 

персонала, но и дългосрочните интереси на акционерите в дружеството, както и на при-

тежателите на дялове в управляваните договорни фондове. Политиката за възнагражде-

нията се разработва и приема от Съвета на директорите на управляващото дружество в 

сътрудничество с отдел “Нормативно съответствие” и когато е подходящо, с експерти в 

областта на човешките ресурси, които притежават необходимата квалификация и функ-

ционална независимост, с цел гарантиране на обективна преценка за целесъобразността 

на политиката за възнаграждения, включително на последиците от управлението на рис-

ка. Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество, на които не е 

възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнаграждения-

та, извършват периодичен преглед за спазването на изискванията на настоящата поли-

тика и нормативните изисквания, най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 30 дни 

от края на календарната година, за която се извършва прегледът. Изпълнението на по-

литиката за възнагражденията се подлага на централен и независим вътрешен преглед 

от Ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“ най-малко веднъж годишно, но не 

по-късно от 90 дни от края на календарната година, за която се извършва прегледът, ка-

то при констатирана необходимост от промяна изготвя съответен доклад до Съвета на 

директорите. Политиката се актуализира съобразно промените на пазара и на финансо-

вото състояние на дружеството.  

Политиката за възнагражденията на Капман Асет Мениджмънт АД е достъпна на интернет 

– страницата на управляващото дружество www.capman.bg/asset-management/bg/в 



Проспект договорен фонд “С - МИКС” 

стр. 11 от 51 

секция Документи. Управляващото дружество оповестява пред заинтересованите лица в 

проспекта на фонда информация относно политиката за възнагражденията и всяка пос-

ледвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която 

представлява защитена от закона тайна. Управляващото дружество предоставя в годиш-

ния си финансов отчет обобщена количествена информация относно изплатените въз-

награждения. Годишният финансов отчет на договорния фонд съдържа информация от-

носно политиката за възнагражденията, която включва:  

а) общият размер на възнагражденията за финансовата година с разбивка по постоянни 

и променливи възнаграждения, изплатени от управляващото дружество на неговите слу-

жители, броят на получателите и когато е приложимо, всички суми, изплатени пряко от 

самата колективна инвестиционна схема, включително такса за постигнати резултати;  

б) общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или други 

членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;  

в) описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите;  

г) резултатът от прегледите по чл. 108, ал. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ, включително евентуално 

констатирани нередности;  

д) съществените промени в приетата политика за възнаграждения. Освен възнагражде-

нието към управляващото дружество, от средствата на договорния фонд не се изплащат 

под никаква форма възнаграждения, стимули, бонуси и други облаги на лицата, които 

работят по договор за УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД.  

 

Управляващото дружество декларира, че копие на политиката за възнаграждения ще бъ-

де предоставено на хартиен носител безплатно, на всеки инвеститор, при поискване. 

Забрани и ограничения към дейността на Управляващото дружество съгласно ЗДКИСДП-

КИ и актовете по прилагането му. Управляващото дружество не може да: 

• да извършва дейност извън инвестиционните цели и стратегия на договорния 

фонд, така, както са записани в правилата на договорния фонд и в проспекта на 

договорния фонд; 

• да взема инвестиционни решения и да дава нареждания, дори и да са в рамките 

на инвестиционните цели и стратегия на договорния фонд, ако не е информирало 

по подходящ начин това лице за потенциален конфликт на интереси; в този слу-

чай управляващото дружество е длъжно да поиска от лицето предварително одоб-

рение на взетото инвестиционно решение; 

• да получава доход под формата на отстъпки от комисионните възнаграждения на 

инвестиционните посредници, чрез които се изпълняват нарежданията на управ-

ляващото дружество, или да получава други доходи или непарични стимули, ако с 

това се поражда конфликт на интереси или се нарушават задълженията на друже-

ството по чл. 131 от Наредба 44 за изискванията към дейността колективните ин-

вестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите 

дружества; 

• да извършва за сметка на договорния, разходи, които не са изрично посочени в 

правилата на фонда; 

• да предоставя невярна или заблуждаваща информация, включително за: състава, 

стойността и структурата на активите от портфейла на договорния фонд; състоя-

нието на пазара на финансови инструменти; 

• да използва активите на договорния фонд, за цели, които противоречат на зако-

на, на актовете по прилагането му или на правилата на фонда; 

• да извършва дейност по инвестиране на средствата на договорния фонд в пре-

хвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи в нарушение на нор-

мативно установена забрана или инвестиционни ограничения. 

 

Членовете на управителните органи на управляващото дружество, неговите служители, 

както и всички други лица, работещи по договор за управляващото дружество, не могат 

да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване 

на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, 

които са узнали при или по повод изпълнение на служебните и професионалните си за-

дължения. 
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Управляващото дружество може да разгласява информация по предходния параграф са-

мо по реда и при условията, посочени в чл. 90 от Закона за пазарите на финансови инс-

трументи, приложим съответно на основание чл. 107 от ЗДКИСДПКИ. 

 

Управляващото дружество на договорния фонд може да бъде заменено с друго управля-

ващо дружество при отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване 

или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество. В тези случаи управля-

ващото дружество незабавно предава на депозитаря на фонда цялата налична при него 

информация и документация във връзка с управлението на фонда.  

 

Правила за осигуряване интересите на инвеститорите в случаите на замяна на 

Управляващото дружество. 

 

В случай на несъстоятелност или еквивалентна процедура съгласно действащото законо-

дателство на депозитаря и/или третото лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ, както и в случаи-

те на поставяне на банка депозитар под особен надзор, активите на Договориния фонд 

не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този 

депозитар  и/или третото лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ.  

 

Квесторът или синдикът, или временният синдик на депозитаря е длъжен в срок не по-

късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на договорния 

фонд в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество. Депозитарят 

по изключение управлява договорния фонд за период не по-дълъг от 3 месеца.В 14-

дневен срок от възникване на обстоятелството по предходното изречение депозитарят е 

длъжен да предложи писмено на поне три управляващи дружества да поемат управлени-

ето на колективната инвестиционна схема, съответно да я преобразуват чрез вливане 

или сливане. Поканите се представят на КФН в 3-дневен срок от изпращането им на съ-

ответните управляващи дружества, като се посочват критериите и мотивите, въз основа 

на които тези управляващи дружества са избрани от депозитаря. В едномесечен срок от 

изпращането на всички покани в комисията управляващите дружества, които искат да 

поемат управлението на колективната инвестиционна схема или съответно да я преобра-

зуват, представят на депозитаря план за управлението на колективната инвестиционна 

схема в срок 1 година от поемането на това управление или план за преобразуването му.  

 

В 7-дневен срок от изтичане на едномесечния срок депозитарят избира управляващото 

дружество, което ще поеме управлението, съответно ще преобразува колективната ин-

вестиционна схема, и уведомява комисията, като прилага подробни мотиви за направе-

ния избор и уведомява съответното управляващо дружество. Избраното управляващо 

дружество представя на КФН в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, че е из-

брано, документите, посочени в чл. 109, ал. 7 от Наредба №44 на КФН. КФН се произна-

ся по представените документи по реда на чл. 18 ЗДКИСДПКИ. Ако не бъде избрано или 

одобрено управляващо дружество, което да управлява, съответно преобразува колек-

тивната инвестиционна схема, или комисията откаже да издаде разрешение на новото 

управляващо дружество да управлява колективната инвестиционна схема, съответно да 

я преобразува, започва процедура по прекратяване на схемата независимо от изтичането 

на 3-месечния срок по чл. 109, ал. 1 от Наредба №44. 

 

 

1.4. Данни за инвестиционните посредници, които изпълняват инвестиционните 

решения и нареждания на управляващото дружество при управлението на до-

говорния фонд, и данни за физическото лице, което непосредствено взема ин-

вестиционните решения (инвестиционен консултант) 

 

а) Инвестиционен посредник, който ще изпълнява инвестиционните решения и 

нареждания на управляващото дружество при фонда е: 
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Наименование 

 

ИП “РЕАЛ ФИНАНС” АД 

Седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин ” №24, ет.2 

Телефон 052/603830 

Електронен адрес: real-finance@real-finance.net 

ЕИК  121746470 

Лиценз от КФН за извършване на дейност 

като инвестиционен посредник 

Лиценз № РГ-03-0176/08.05.2006г., из-

даден от КФН с решение № 301-ИП/ 

27.04.2006г. 

Начин за определяне на възнаграждението 

на ИП “РЕАЛ ФИНАНС” АД според сключе-

ния договор с УД” Капман Асет Менидж-

мънт”АД 

Управляващото дружество за сметка на 

ДФ “С - БОНДС” дължи на ИП “РЕАЛ ФИ-

НАНС” АД възнаграждение съгласно та-

рифа за таксите и комисионите на ИП 

“РЕАЛ ФИНАНС” АД. 

 

Наименование 

 

ИП “Капман” АД 

Седалище и адрес на управление гр. София, община "Триадица", ул."Три 

Уши" № 8, ет. 6 

Телефон 02 40 30 200 

Електронен адрес: mail@capman.bg 

ЕИК  121273188 

Лиценз от КФН за извършване на дейност 

като инвестиционен посредник 

Лиценз № РГ-03-0072 от 13.11.2018г. 

Начин за определяне на възнаграждението 

на ИП “КАПМАН” АД според сключения до-

говор с УД” Капман Асет Мениджмънт”АД 

Управляващото дружество за сметка на 

ДФ “С - БОНДС” дължи на ИП “КАПМАН” 

АД възнаграждение съгласно тарифа за 

таксите и комисионите на ИП “КАПМАН” 

АД. 

 

Наименование 

 

ИП “АБВ Инвестиции” ЕООД 

Седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Цар Асен" № 20 

Телефон 052 601 592 

Електронен адрес: office@abvinvest.eu 

ЕИК  121886369 

Лиценз от КФН за извършване на дейност 

като инвестиционен посредник 

Лиценз № РГ-03-0190 от 06.02.2019г. 

Начин за определяне на възнаграждението 

на ИП “КАПМАН” АД според сключения до-

говор с УД” Капман Асет Мениджмънт”АД 

Управляващото дружество за сметка на 

ДФ “С-МИКС” дължи на ИП “АБВ Инвести-

ции” ЕООД възнаграждение съгласно та-

рифа за таксите и комисионите на ИП 

“АБВ Инвестиции” ЕООД. 

 

б)  Съществени условия на договорите между УД ”Капман Асет Мениджмънт” АД 

и упълномощените инвестиционни посредници: 

 

Съгласно договорите, сключени между УД ”Капман Асет Мениджмънт”АД и упълномоще-

ните инвестиционни посредници, инвестиционните посредници приемат срещу възнаг-

раждение да извършват сделки с финансови инструменти, за сметка и в интерес на 

Фондa, при условия, определени за всяка сделка в отделна, подписана от страните 

поръчка. 

Сделките се сключват по нареждане на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД, като са за 

сметка на договорния фонд. Инвестиционните посредници предоставят на УД “Капман 

Асет Мениджмънт” АД всички отчети, потвърждения, декларации и уведомления и други 

във връзка с изпълнение на договора, като последиците от извършените сделки настъп-

ват директно за договорния фонд.   
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Управляващото дружество от името и за сметка на Договорния фонд заплаща на инвес-

тиционните посредници възнаграждение съгласно Тарифата за таксите и комисионните 

на инвестиционните посредници. 

 
1.5. Данни за идентификация на банката- депозитар и описание на нейните 

задължения, както и на конфликтите на интереси, които могат да възникнат 

 

а) Наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електро-

нен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site)  

 

Наименование Обединена Българска Банка АД 

Седалище и адрес на управление 

гр.София, бул. Витоша 89Б 

Телефон 02 811 + вътрешен; 0700 117 17 

Факс 02 988 08 22 

Електронен адрес InvestmentBanking_BO@ubb.bg 

Електронна страница в Интернет www.ubb.bg 

 
б) Дата на учредяване, номер и дата на разрешението за извършване на банко-

ва дейност 

 

Номер и партида на вписване в ТР:  парт. 376, том 8, стр. 105, ф.д. 31848 н СГС, 

по описа за 1992 г. 

Лицензия от БНБ: 

Протокол номер 63 от 19.11.1992г. и реше-

ние номер 340 на УС на БНБ, актуализирано 

със заповед на БНБ №РД22-2250/16.11.2009  

ЕИК  000694959 

 

в) Съществени условия на договора с управляващото дружество, което управ-

лява договорния фонд 

 

Депозитарят на договорния фонд следва да отговаря на изискванията по чл. 35 от 

ЗДКИСДПКИ. 

 

Договорът за депозитарни услуги урежда отношенията между УД “Капман Асет Менидж-

мънт” АД, действащо от името и за сметка на договорния фонд, и Депозитаря - “Обеди-

нена Българска Банка” АД. По силата на Договор“Обединена Българска Банка” АД, в ка-

чеството си на Депозитар, е упълномощена да извършва срещу възнаграждение, платимо 

от УД “Капман Асет Мениджмънт” АД за сметка на договорния фонд, финансови услуги за 

обслужване на Договорен Фонд “С-МИКС”, по дадени изрични нареждания на управля-

ващото дружество, включително да: 

 

• да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дя-

ловете на договорния фонд в съответствие със закона и с неговите правила; 

• да следи за спазването на закона и правилата на договорния фонд при изчисля-

ване стойността на дяловете;  

• да се разпорежда с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане 

на управляващото дружество, освен ако те противоречат на закона, правилата на 

договорния фонд или на договора за депозитарни услуги; 

• да следи за превеждането в обичайните срокове в полза на договорния фонд на 

всички парични средства, произтичащи от сделки с активи от портфейла;  

• да осигури събирането и използването на приходите на договорния фонд в съот-

ветствие със закона и правилата му; 

• редовно да се отчита пред управляващото дружество за поверените активи и из-

вършените операции. 
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Депозитарят отчита отделно активите на договорния фонд от собствените си активи и от 

другите клиентски активи. Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кре-

дитори с активите на договорния фонд. 

 

Депозитаря съдейства на фонда (респективно на управляващото дружество) за получа-

ване на информация и участие на общи събрания на емитентите, в чиито финансови инс-

трументи договорният фонд е инвестирал и поема други задължения, свързани с повере-

ните активи, съгласно сключения договор. Възнаграждението на депозитаря не може да 

надвишава обичайното за извършваните услуги. 

 

Депозитарят отговаря пред управляващото дружество и пред притежателите на дялове в 

договорния фонд за всички вреди, претърпени от тях в вследствие на неизпълнение на 

задълженията й, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато 

то се дължи на причини, за които депозитаря е отговорен. 
Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено 

чрез управляващото дружество в зависимост от характера на правоотношението между 

депозитаря, управляващото дружество и притежателите на дялове.  

 

Управляващо дружество “Капман Асет Мениджмънт”АД е длъжно да: 

• Да открие банкови сметки на името на договорния фонд при депозитаря; 

• Своевременно да предоставя за съхранение в депозитаря паричните средства, на-

личните ценни книжа, притежавани от договорния фонд, както и удостоверителните 

документи за безналичните ценни книжа и за другите безналични финансови инст-

рументи; 

• Своевременно да предоставя необходимите съгласно нормативната уредба, доку-

менти на депозитаря за извършване на вписвания в регистъра на “Централен депо-

зитар” АД на притежаваните от договорния фонд безналични ценни книжа, както и 

всякакви други документи, необходими за изпълнението на задълженията й по до-

говора за депозитарни услуги; 

• Да заплаща възнаграждение на депозитаря за сметка на договорния фонд съгласно 

договора за депозитарни услуги. 

 

Възнаграждението на депозитаря е съгласно "Тарифа за таксите и комисионите" на депо-

зитаря.  

 

Банката- депозитар използва за функциите си по съхранение финансови инструменти на 

фонда като банка- поддепозитар Clearstreambanking, Luxembourg. Към датата на 

изготвяне на Проспекта не са известни или идентифицирани конфликти на интереси, 

свързани с използването на услугите на банки поддепозитари. 

 

При поискване на инвеститорите се предоставя актуална информация за изброените по-

горе обстоятелства относно банката- депозитар. 

 

1.6. Данни за одиторите 

 

Одитор на договорен фонд „С-МИКС“ е  одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в пуб-

личния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, 

чрез Велин Кънчев Филипов. 

 

1.7. Информация относно външни консултанти, на които се заплаща със сред-

ства на договорен фонд “С-МИКС” 

 

Няма външни консултанти, на които да се заплаща със средства на договорния фонд. 

 

1.8. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на проспекта  

 



Проспект договорен фонд “С - МИКС” 

стр. 16 от 51 

Отговорни за изготвянето на Проспекта са: Николай Петков Ялъмов - Прокурист на УД 

“Капман Асет Мениджмънт” АД, и Антон Владимиров Домозетски – Изпълнителен дирек-

тор на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД. 

 

С подписа си на последната страница на проспекта горепосочените лица декларират, че 

при изготвянето на проспекта са положили необходимата грижа за неговото съответствие 

с изискванията на закона и че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в 

този проспект не е невярна, непълна или подвеждаща и коректно представя съществени-

те за инвеститорите обстоятелства относно договорния фонд. 

 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 

  

2.1. Описание на инвестиционните цели на фонда, включително неговите фи-

нансови цели, инвестиционна политика и инвестиционни ограничения 

 

а) Инвестиционни и финансови цели на фонда 

 

Основната инвестиционна цел на договорен Фонд “С-МИКС” е да осигури на своите ин-

веститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и 

тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход в условията на 

умерен до висок риск. За целта фондът преимуществено инвестира в банкови депозити, 

дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на 

международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, а също и в други инс-

трументи на паричния пазар. 

За постигане на основните цели на договорния фонд ще се предлагат подходящи страте-

гии за предпазване от пазарен и валутен риск.  

Управляващото дружеството ще инвестира поверените за сметка на договорния фонд 

финансови ресурси в записаните в правилата на договорния фонд съотношения. 

 
б) Инвестиционна стратегия и политика 

 

Договорен Фонд “С-МИКС” ще осъществява своята инвестиционна политика съгласно 

приетите от управляващото дружество правила на договорния фонд, както и настоящия 

проспект.  

 

Договорен Фонд “С-МИКС” е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на  

доходност при поемане на умерен до висок риск чрез постигане на стабилен ръст на 

стойността на инвестициите във фонда с цел нарастване на един дял. 

Договорният фонд ще се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и до-

ходност, следвайки политика на активно управление на диверсифицирания си инвести-

ционен портфейл. Изборът на вида на активите, в които фондът инвестира, зависи от 

възможността им да генерират очакваната доходност.  

 

За да постигне инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество “Капман Асет 

мениджмънт” АД ще инвестира привлечените средства, фокусирайки в  акции на дружес-

тва, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина,  дългови 

ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на междуна-

родно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, а също и в  инструменти на 

паричния пазар. 

 

в) Състав и структура на портфейла на Фонда, категории активи, в които фондът 

инвестира, инвестиционни ограничения 

 

В съответствие с Правилата на договорния фонд, структурата на неговите активи и дела 

във финансови инструменти от един или друг вид е както следва: 
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№ ВИДОВЕ ИНСТРУМЕНТИ/АКТИВИ/ 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 

СПРЯМО РАЗМЕРА НА ОБ-

ЩИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА 

1 
Акции емитирани от български  и чуждестранни компании,  
търгувани на регулирани пазари  ДО 75% 

2 Дългови ценни книжа ДО 75% 

3 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна 
членка или от трета държава ДО 90%  

4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми ДО 10% 

5 Депозити в банки ДО 90% 

6 
Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да 
инвестира, съгласно инвестиционната си политика 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТ-

НИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БА-

ЗОВИЯ АКТИВ 

 

г) Други инвестиционни стратегии и техники 

 

За постигане на основните инвестиционни цели на договорния фонд, управляващото 

дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от паза-

рен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с деривативни финансови инстру-

менти. ДФ инвестира в деривативни инструменти, които не изискват като обезпечение 

активи. ДФ няма да прилага техники за ефективно управление на портфейла, в резултат 

на  които  ще получава  като обезпечение активи. 

 

Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при тради-

ционните инвестиции (вж. “Рисков профил на ДФ „С-МИКС”: рискове при използване на 

деривати”). Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще 

бъдат успешни. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да 

бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулативни правила и изисквания. 

 

д) Инвестиционни ограничения 

 
1.1 Договорният фонд може да инвестира само в: 

1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до 

или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на фи-

нансови инструменти; 

2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на 

регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на фи-

нансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциони-

ращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на па-

ричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка; 

3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до 

търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран па-

зар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са 

включени в списък, одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя, ръко-

водещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, или са предвидени в прави-

лата на фонда; 

4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е 

включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една 

година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фон-

дова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично 

достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя на КФН, 

ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, или са предвидени в 

правилата на фонда; 

5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за 

колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, 

независимо от това, дали са със седалище в държава членка, при условие че: 
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а) другите предприятия за колективно инвестиране отговарят на следните усло-

вия: 

аа) получили са разрешение за извършване на дейност по закон, съгласно който 

върху тях се осъществява надзор, който КФН по предложение на заместник-

председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” смята за 

еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз, и сътрудничеството 

между надзорните органи е в достатъчна степен осигурено; 

бб) нивото на защита на притежателите на дялове в тях, включително правилата 

за разпределението на активите, за ползването и предоставянето на заеми на прехвър-

ляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и за продажбата на ценни 

книжа и инструменти на паричния пазар, които предприятията за колективно инвести-

ране не притежават, са еквивалентни на правилата и защитата на притежателите на 

дялове на колективни инвестиционни схеми;  

вв) разкриват периодично информация, като изготвят и публикуват годишни и 

6-месечни отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и 

извършените операции през отчетния период, и 

б) не повече от 10 на сто от активите на колективните инвестиционни схеми или 

на другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда 

да се извърши, могат съгласно учредителните им актове или правилата им да бъдат ин-

вестирани общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други пред-

приятия за колективно инвестиране; 

6. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които същест-

вува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 ме-

сеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект 

на надзор, които КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ управ-

ление „Надзор на инвестиционната дейност”, смята за еквивалентни на тези съгласно 

правото на Европейския съюз; 

7. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инс-

трументи, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, 

търгувани на регулирани пазари по т. 1 - 3;  

8. деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при 

условие че: 

а) базовите им активи са инструменти по т.1.1., финансови индекси, лихвени 

проценти, валута или валутни курсове, в които договорният фонд може да инвестира 

съгласно инвестиционната си политика, определена в правилата на фонда; 

б) насрещната страна по сделката с тези деривативни финансови инструменти е 

институция - предмет на пруденциален надзор, и отговаря на изисквания, одобрени от 

КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на 

инвестиционната дейност”; 

в) са обект на надеждна и подлежаща на проверка ежедневна оценка и във все-

ки момент по инициатива на договорния фонд могат да бъдат продадени, ликвидирани 

или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност; 

9. инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и 

посочени в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията 

или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвестито-

рите или спестяванията и отговарят на следните условия: 

а) емитирани или гарантирани са от централни, регионални или местни органи в 

Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от 

централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Евро-

пейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаи-

те на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична 

международна организация, в която членува поне една държава членка; 

б) издадени са от емитент, чиято емисия ценни книжа се търгува на регулиран 

пазар по т. 1 - 3; 

в) емитирани или гарантирани са от лице, върху което се осъществява пруден-

циален надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от 

лице, което е обект и спазва правила, приети от съответния компетентен орган, които 
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са поне толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейс-

кия съюз; 

г) издадени са от емитенти, различни от тези по букви "а", "б" и "в", отговарящи 

на критерии, одобрени от КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ 

управление „Надзор на инвестиционната дейност”, гарантиращи, че: 

аа) инвестициите в тези инструменти са обект на защита на инвеститорите, ек-

вивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви "а", "б" и "в"; 

бб) емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер не по-малко от 

левовата равностойност на 10 000 000 евро, което представя и публикува годишни фи-

нансови отчети в съответствие с Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 г., при-

ета на основание чл. 54, § 3, буква "ж" от Договора относно годишните счетоводни от-

чети на някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международ-

ните счетоводни стандарти, и е лице, което финансира група от дружества, в която 

участват едно или няколко дружества, приети за търговия на регулиран пазар, или ли-

це, което финансира дружества за секюритизация, възползващи се от банкова линия за 

осигуряване на ликвидност. 

1.2. Договорният фонд не може да инвестира в прехвърляеми ценни книжа и инстру-

менти на паричния пазар извън тези по т.1.1. повече от 10 на сто от активите си. 

1.3. Договорният фонд не може да придобива ценни (благородни) метали и сертифика-

ти върху тях. 

1.4. Колективните инвестиционни схеми могат да държат допълнителни ликвидни акти-

ви, изискванията за които са определени с наредба. 

2.1. Договорният фонд не може да инвестира повече от 5 на сто от активите си в прех-

върляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице. 

2.2. Договорният фонд не може да инвестира повече от 20 на сто от активите си във вло-

гове в едно лице по чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗДКИСДПКИ. 

2.3. Рисковата експозиция на договорния фонд към насрещната страна по сделка с из-

вънборсово търгувани деривативни финансови инструменти не може да надвишава нито 

един от следните прагове: 

1. десет на сто от активите, когато насрещната страна е кредитна институция по 

чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗДКИСДПКИ, или 

2. пет на сто от активите - в останалите случаи.  

2.4. Договорният фонд може да инвестира до 10 на сто от активите си в прехвърляеми 

ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, само при ус-

ловие че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от които тя инвестира по-

вече от 5 на сто от своите активи, не надвишава 40 на сто от активите на договорния 

фонд. Ограничението по изречение първо не се прилага относно влоговете в кредитни 

институции, върху които се осъществява пруденциален надзор, както и към сделките с 

извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти с тези институции.  

2.5. Освен ограниченията по т.2.1 – 2.3. общата стойност на инвестициите на договорния 

фонд в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от ед-

но лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в 

резултат на сделки с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти, не 

може да надвишава 20 на сто от активите му.  

2.6. Договорният фонд може да инвестира до 35 на сто от активите си в прехвърляеми 

ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, ако ценните 

книжа и инструментите на паричния пазар са издадени или гарантирани от Република 

България, от друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от трета 

държава или от публична международна организация, в която членува поне една държа-

ва членка.  

2.7. Прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по т.2.6. не се 

вземат предвид за целите на ограничението по т.2.4.  

2.8. Инвестиционните ограничения по т.2.1. – 2.6. не могат да бъдат комбинирани. Об-

щата стойност на инвестициите на договорния фонд в прехвърляеми ценни книжа или 

инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както 

и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни фи-

нансови инструменти съгласно т.2.1. – 2.6., не може да надвишава 35 на сто от активите 
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му. Договорният фонд може да инвестира до 25 на сто от активите си в облигации, изда-

дени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на специа-

лен надзор с цел защита на притежателите на облигации, включително на изискването 

набраните от емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през 

целия период на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигации-

те и които в случай на несъстоятелност на емитента да бъдат използвани приоритетно за 

изплащане на задълженията към притежателите на облигации. Общата стойност на ин-

вестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по т.2.1. за експозиции към 

един емитент, не може да надхвърля 80 на сто от активите на колективната инвестици-

онна схема. Облигациите, издадени от кредитни институции със седалище в държава 

членка, които отговарят на изискванията по изречение първо, се публикуват на страни-

цата на Европейската комисия. 

2.9. Дружествата, включени към една група за целите на съставяне на консолидиран фи-

нансов отчет съгласно признатите счетоводни стандарти, се разглеждат като едно лице 

при прилагане на ограниченията по т.2.1. – 2.8.  

2.10. Общата стойност на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти 

на паричния пазар, емитирани от дружествата в една група, не може да надвишава 20 на 

сто от стойността на активите на договорния фонд. 

3.1. Договорният фонд може да инвестира не повече от 10 на сто от активите си в дяло-

вете на едно и също предприятие за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5 от 

ЗДКИСДПКИ, независимо дали е със седалище в държава членка или не.  

3.2. Общият размер на инвестициите в дялове на предприятия за колективно инвестира-

не, различни от колективна инвестиционна схема, не може да надвишава 30 на сто от 

активите на договорния фонд.  

3.3. Когато договорният фонд инвестира в дялове на други колективни инвестиционни 

схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация 

от управляващото му дружество или от друго дружество, с което управляващото му дру-

жество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или 

непряко участие, управляващото му дружество или другото дружество нямат право да 

събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна 

инвестиционна схема. 

4.1.  Договорният фонд не може да придобива повече от: 

1. десет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице; 

2. десет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от ед-

но лице; 

3. двадесет и пет на сто от дяловете на една и съща колективна инвестиционна 

схема или друго предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на изисквания-

та на чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ; 

4. десет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.  

4.2. Ограниченията по т.4.1., т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато в момента на 

придобиване на посочените инструменти договорният фонд не може да изчисли брутната 

сума на дълговите ценни книжа, на инструментите на паричния пазар или нетната стой-

ност на емитираните ценни книжа. 

 

5.1. Тези ограниченията не се прилагат, когато договорният фонд упражнява права на 

записване, произтичащи от прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния па-

зар, които са част от неговите активи.  

5.2. При нарушение на инвестиционните ограничения по този подраздел „Инвестиционни 

ограничения” по причини извън контрола на договорния фонд или в резултат на упраж-

няване права на записване договорният фонд приоритетно, но не по-късно от шест месе-

ца от възникване на нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите си в съ-

ответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на 

дялове. В тези случаи договорният фонд е длъжен в 7-дневен срок от извършване на на-

рушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възник-

ването му и за предприетите мерки за отстраняването му. Информация за предприетите 

мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представя-

не на уведомлението. 
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6.1. Прехвърляемите ценни книжа, в които може да инвестира договорния фонд, трябва 

да отговарят на следните условия: 

1. потенциалните загуби, които договорният фонд може да понесе от държането 

им, се ограничават до размера на сумата, платена за тях; 

2. тяхната ликвидност не трябва да излага на риск способността на договорния 

фонд да изкупува обратно дяловете си по искане на притежателите им; 

3. имат надеждна оценка, която се определя, както следва: 

а) ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 38, ал. 

1, т. 1 - 4 ЗДКИСДПКИ, имат точни, надеждни и редовно установявани пазарни цени или 

цени, предоставени от независими от емитентите системи за оценяване; 

б) ценните книжа по чл. 38, ал. 2 ЗДКИСДПКИ имат периодична оценка, извър-

шена въз основа на информация, произтичаща от емитента, или въз основа на компетен-

тно инвестиционно проучване; 

4. за тях е налице информация, която се счита за подходяща, ако: 

а) за ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 38, 

ал. 1, т. 1 - 4 ЗДКИСДПКИ, се предоставя към пазара редовно точна и подробна инфор-

мация за ценната книга или когато е приложимо, за портфейла на ценната книга; 

б) за ценните книжа по чл. 38, ал. 2 ЗДКИСДПКИ се предоставя редовно точна 

информация към договорния фонд за ценната книга или когато е приложимо, за порт-

фейла на ценната книга; 

5. са свободно прехвърляеми; 

6. тяхното придобиване съответства на инвестиционните цели и/или инвестици-

онната политика на договорния фонд; 

7. рисковете, свързани с тях, са адекватно обхванати от правилата за управле-

ние на риска на договорния фонд. 

6.2. Счита се, че ценните книжа по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ отговарят на изиск-

ванията по т.6.1., т. 2 и 5, ако договорният фонд не разполага с информация, която да 

доведе до друг извод.  

6.3. За прехвърляеми ценни книжа по чл. 38 ЗДКИСДПКИ се считат и акциите/дяловете 

на инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст от затворен тип, ако: 

1. отговарят на условията по 6.1. и 6.2.; 

2. инвестиционните дружества и дяловите тръстове прилагат правила за корпо-

ративно управление, приложими към дружествата, а договорните фондове са предмет на 

правила за корпоративно управление, еквивалентни на тези, приложими към дружества-

та; 

3. дружеството, което управлява договорния фонд, съответно дружеството, кое-

то управлява активите на инвестиционното дружество и дяловия тръст, ако има такова, е 

предмет на национална регулация, с цел защита на инвеститорите. 

6.4. За прехвърляеми ценни книжа по чл. 38 ЗДКИСДПКИ се считат и финансовите инст-

рументи, които отговарят на условията по 6.1. и 6.2. и са гарантирани от или са свърза-

ни с доходността на други активи, които могат да са различни от тези по чл. 38, ал. 1 

ЗДКИСДПКИ. 

6.5. Когато финансовите инструменти по т.6.4. съдържат вграден деривативен инстру-

мент, по отношение на вградения деривативен инструмент се прилага чл. 40 - 43 

ЗДКИСДПКИ. 

7.1. Инструменти на паричния пазар по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпо-

редби на ЗДКИСДПКИ са инструменти, които са: 

1. финансови инструменти, допуснати до търговия или търгувани на регулиран 

пазар по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ; 

2. финансови инструменти, които не са допуснати до търговия. 

7.2. Инструментите на паричния пазар, в които може да инвестира договорния фонд, се 

считат за обичайно търгувани на паричния пазар, ако отговарят на едно от следните 

изисквания: 

1. имат падеж при емитирането до 397 дни вкл.; 

2. имат остатъчен срок до падежа до 397 дни вкл.; 

3. подлежат на редовни корекции на доходността при условията на паричния 

пазар най-малко на всеки 397 дни; 
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4. рисковият им профил, вкл. по отношение на кредитния им риск и риска, свър-

зан с лихвения процент, съответства на рисковия профил на финансовите инструменти с 

падеж по т. 1 и 2 или с корекции на доходността по т. 3. 

8.1. Инструментите на паричния пазар, в които може да инвестира договорният фонд, са 

ликвидни инструменти на паричния пазар, ако могат да бъдат продадени при ограничени 

разходи и в адекватно кратък времеви период, предвид задължението на договорния 

фонд да изкупи обратно дяловете си по искане на всеки от притежателите на дялове. 

8.2. Инструментите на паричния пазар, в които може да инвестира договорният фонд, са 

инструменти, чиято стойност може да бъде определена точно по всяко време, ако за тях 

са налице точни и надеждни системи за оценка, които отговарят на следните изисква-

ния: 

1. позволяват на договорния фонд да изчислява нетната стойност на активите 

си, базирайки се на стойността, на която инструментът, включен в портфейла му, може 

да бъде разменен между информирани и изразили съгласие независими страни при усло-

вията на справедлив договор; 

2. базират се на пазарни данни или на модели за оценка, включително системи, 

основани на амортизационни стойности/разходи. 

8.3. Счита се, че инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ 

отговарят на изискванията по т.8.1. и т.8.2., ако договорният фонд не разполага с ин-

формация, която да доведе до друг извод. 

9.1.  Инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ, които са раз-

лични от тези, търгувани на регулиран пазар, но чиято емисия или емитент са регулира-

ни за целите на защита на инвеститорите и спестяванията, трябва да отговарят на след-

ните условия: 

1. отговарят на поне едно от изискванията по т.7.1. и на всички изисквания по 

т.8.1. – 8.3.; 

2. свободно прехвърляеми са и за тях да е налична подходяща информация, 

включително информация, необходима за извършване на подходяща оценка на кредит-

ните рискове, свързани с инвестициите в тях. 

9.2. За инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ, букви "б" и 

"г", за инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ, буква "а", ко-

ито са емитирани от регионални или местни органи в Република България или друга 

държава членка или от публична международна организация, в която членува поне една 

държава членка, но които не са гарантирани от държава членка, както и в случаите на 

федерална държава, която е държава членка - от един от членовете на федералната 

държава, за подходяща по т.9.1., т. 2 информация се счита, ако са налице: 

1. информация за емисията или програмата за емитиране, както и за юридичес-

кото и финансовото състояние на емитента преди емитиране на инструмента на паричния 

пазар; 

2. актуализация на информацията по т. 1, която се извършва най-малко веднъж 

годишно и при всяко значимо събитие; 

3. проверка на информацията по т. 1, която се извършва от подходящо квали-

фицирани трети страни, които са независими от емитента; 

4. надеждни статистически данни за емисията или за програмата на емитиране. 

9.3. За инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "в" ЗДКИСДПКИ се 

счита, че е налична подходяща по т.9.2. информация, ако са налице: 

1. информация за емисията или програмата за емитиране, или за юридическото 

и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния 

пазар; 

2. актуализация на информацията по т. 1, която се извършва поне веднъж го-

дишно и при всяко значимо събитие; 

3. надеждни статистически данни за емисията или за програмата за емитиране 

или други данни, позволяващи извършването на подходяща оценка на кредитните рис-

кове, свързани с инвестициите в такива инструменти. 

9.4. За инструментите на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "а" ЗДКИСДПКИ, 

различни от изброените в т.9.2. и издадените от Европейската централна банка, от Бъл-

гарската народна банка или от централна банка на друга държава членка, за подходяща 

по т.9.1., т. 2 информация се счита информацията за емисията или програмата за емити-
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ране или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на 

инструмента. 

10.1. Лицето по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "в" ЗДКИСДПКИ, което е обект и спазва прави-

ла, приети от съответния компетентен орган, които са поне толкова строги, колкото са 

изискванията, определени от правото на Европейския съюз, трябва да е емитент, който е 

обект на и спазва правилата за пруденциален надзор, както и който отговаря едно от 

следните условия: 

1. да е със седалище в държава, принадлежаща към Европейското икономическо 

пространство; 

2. да е със седалище в държава - страна по Споразумението за Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие, принадлежаща към Групата на десетте; 

3. да има определен кредитен рейтинг, не по-нисък от инвестиционен, присъден 

от агенция за кредитен рейтинг, регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент № 

1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно аген-

циите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.); 

4. може да бъде доказано от КФН на базата на задълбочени анализи на лицето, 

че пруденциалните правила, които то спазва, са толкова строги, колкото са изисквания-

та, определени от правото на Европейския съюз. 

11.1. Дружествата за секюритизация по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "г", подбуква "бб" 

ЗДКИСДПКИ са структури с корпоративен, тръстов или договорен характер, учредени за 

целите на извършване на секюритизиращи операции. 

11.2. Банковата линия за осигуряване на ликвидност е банково улеснение, осигурено от 

институция, която изпълнява изискванията по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "в" ЗДКИСДПКИ. 

12.1. Деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ са 

ликвидни, ако базовите им активи се състоят от един или повече:  

1. активи, изброени в чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, вкл. финансови инструменти, 

които имат една или повече характеристики на тези активи;  

2. лихвени проценти; 

3. валута или валутни курсове; 

4. финансови индекси. 

12.2. Извънборсовите деривативни инструменти следва да отговарят и на изискванията 

по чл. 38, ал. 1, т. 8, букви "б" и "в" ЗДКИСДПКИ. 

13.1. Деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ следва 

да включват инструменти, които отговарят на следните критерии: 

1. позволяват прехвърлянето на кредитния риск на базовите активи по т.12.1., т. 

1, самостоятелно от другите рискове, свързани с актива; 

2. чрез тях не може да бъде извършена доставка или прехвърляне, включително 

чрез парично плащане, на активи, различни от тези в чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ; 

3. отговарят на критериите за извънборсови деривативни инструменти по чл. 38, 

ал. 1, т. 8, букви "б" и "в" ЗДКИСДПКИ и ал. 2 и 3; 

4. рисковете, свързани с тях, са съответно обхванати от правилата за управле-

ние на риска на договорния, както и от механизмите за вътрешен контрол в случаите на 

риск от асиметрия на информацията между договорния фонд, от една страна, и насрещ-

ната страна по деривативен финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск, от 

друга, произтичащ от потенциален достъп на насрещната страна до вътреш-

на/непублична информация относно предприятията, чиито активи са базови за дерива-

тивния финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск. 

13.2. Справедливата стойност на деривативните финансови инструменти по чл. 

38, ал. 1, т. 8, буква "в" ЗДКИСДПКИ е цената, за която активите могат да бъдат разме-

нени, а задълженията по тях - погасени между добре информирани и изразили съгласие 

несвързани страни в сделка. 

13.3. Надеждната и подлежаща на проверка оценка на деривативните финансови инст-

рументи по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ съответства на справедливата стойност по 

т.13.2., като не се базира само на пазарни котировки от насрещната страна и отговаря 

на следните критерии: 

1. базата за оценка е надеждна и актуална пазарна цена на инструмента, а в 

случаите, когато не е налична такава цена, оценката се извършва на базата на модел за 

определяне на цената, който използва подходяща общоприета методология; 
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2. проверката на оценката се извършва по един от следните начини: 

а) от подходяща трета страна, независима от насрещната страна по сделката с 

деривативния финансов инструмент, търгуван на извънборсови пазари, която извършва 

проверките достатъчно често и по начин, който позволява на договорния фонд да прове-

ри коректността на оценката;  

б) от звено в управляващото дружество, което управлява договорния, което 

разполага с необходимите за това човешки и технически ресурси и е независимо от от-

дела, който управлява активите. 

13.4. Ликвидните финансови активи по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ не включват дери-

вативни финансови инструменти с базов актив - стоки. 

13.5. Допълнителните ликвидни активи по чл. 38, ал. 4 ЗДКИСДПКИ включват паричните 

средства на каса на договорния фонд. 

14.1. Договорният фонд може да инвестира в деривативни финансови инструменти с ба-

зов актив - финансови индекси по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ, ако финансовите 

индекси отговарят на следните условия:  

1. достатъчно диверсифицирани са, ако са изпълнени следните критерии: 

а) индексът е съставен по такъв начин, че движението на цената и активността 

на търговията с един компонент от индекса не влияят значително на целия индекс; 

б) ако индексът е съставен от активи по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и неговият 

състав е диверсифициран поне колкото състава на индексите по чл. 46 ЗДКИСДПКИ;  

в) ако индексът е съставен от активи, различни от тези по чл. 38, ал. 1 

ЗДКИСДПКИ, неговият състав е диверсифициран по начин, еквивалентен на този на ин-

дексите по чл. 46 ЗДКИСДПКИ; 

2. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се 

отнасят, ако са изпълнени следните критерии: 

а) индексът измерва представителна група активи по подходящ начин; 

б) индексът се преразглежда и балансира периодично съгласно публично опо-

вестени критерии, с цел да продължи да отразява адекватно съответния пазар; 

в) активите, от които е съставен индексът, са достатъчно ликвидни, което поз-

волява на потребителите да възпроизвеждат индекса, ако е необходимо; 

3. публикувани са по подходящ начин, ако са изпълнени следните критерии: 

а) процесът на публикуване се основава на надеждни процедури за събиране на 

цените, изчисляване и последващо публикуване на стойността на индекса, включително 

процедури за остойностяване на компонентите, които нямат пазарна цена; 

б) съществената информация относно изчисляването на индекса, методологиите 

за балансиране на индекса, промените на индекса, както и относно наличието на опера-

тивни затруднения при предоставянето на навременна и точна информация се предоста-

вя на широка и навременна основа. 

14.2. Когато съставът на активите, които са базови активи на деривативни финансови 

инструменти по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, не отговаря на изискванията по т.14.1., тези 

деривативни финансови инструменти, ако отговарят на изискванията на т.12.1., се счи-

тат за деривативни финансови инструменти с базов актив - комбинация от активите по 

т.12.1.,т.1-3. 

15.1. Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар с вградени дерива-

тивни инструменти по чл. 43, ал. 4 ЗДКИСДПКИ са финансови инструменти, които изпъл-

няват критериите по т.6.1. – 6.5. и съдържат компонент, който отговаря на следните ус-

ловия: 

1. чрез него някои от или всички парични потоци, очаквани от ценната книга 

или инструмента на паричния пазар, като основен договор, могат да бъдат променени 

съгласно определен лихвен процент, цена на финансов инструмент, валутен курс, индекс 

на цени или стойности, кредитен рейтинг, кредитен индекс или друга променлива и в ре-

зултат на това варират като при самостоятелен деривативен финансов инструмент; 

2. неговите икономически характеристики и рискове не са тясно свързани с ико-

номически характеристики и рискове на основния договор; 

3. има съществено/значително влияние на рисковия профил и оценката на прех-

върляемата ценна книга или инструмента на паричния пазар.  

15.2. Не се счита, че прехвърляемата ценна книга или инструментът на паричния пазар 

са с вграден дериватив, ако съдържат компонент, който може да бъде прехвърлен с до-
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говор отделно от ценната книга или инструмента на паричния пазар. Този компонент се 

разглежда като самостоятелен финансов инструмент. 

 

е) Изисквания за ликвидност 

 

1.1. Договорния фонд е длъжен да инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и 

други ликвидни финансови активи по чл.38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава 

структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки един 

момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете.  

1.2. Управляващото дружество е длъжно да спазва изискването по т.1.1., както и да не 

излага договорния фонд на рискове, които не съответстват на рисковия му профил. 

1.3. Управляващото дружество приема правила за поддържане и управление на ликвид-

ността на договорния фонд. В правилата се посочват принципите и методите на управле-

ние, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността 

и вътрешния контрол върху ликвидността. Правилата се представят в КФН в 7-дневен 

срок от приемането им, съответно от тяхната промяна. Ако предоставените правила за 

ликвидността на договорния фонд не гарантират поддържането на ликвидността, замест-

ник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", дава 

задължителни указания за промяна на правилата. 

1.4. Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на дого-

ворния фонд. Когато установи, че тя не отговаря на изискванията на Наредба № 44, не-

забавно предприема мерки за привежданети й в съответствие с изискванията. 

1.5. В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното из-

ползване от договорния фонд, те не се включват при изчисляване на ликвидността. 
 

ж)  Други ограничения за дейността на договорен фонд “С-МИКС” 

 

1.1 Управляващото дружество или депозитаря, когато действат за сметка на договорния 

фонд не могат да: 

• да сключват договори за къси продажби на прехвърляеми ценни книжа, ин-

струменти на паричния пазар или на други финансови инструменти по 

чл.38, ал.1, т.5, 7, 8 и 9 от ЗДКИСДПКИ; 

• предоставят заеми, нито да бъдат гаранти на трети лица. Действията из-

вършени в нарушение на предходното изречение са недействителни спрямо 

притежателите на дялове. Независимо от ограниченията по изречение пър-

во, лицата могат да придобиват прехвърляеми ценни книжа, инструменти 

на паричния пазар или други финансови инструмети по чл.38, ал.1, т.5, 7, 

8 и 9 ЗДКИСДПКИ, в случаите когато стойността им е напълно изплатена. 

1.2. Управляващо дружество и депозитаря, действащо за сметка на договорния фонд, не 

може да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значи-

телно влияние върху управлението на емитент.  

1.3. Управляващото дружество и депозитаря, когато действат за сметка на договорният 

фонд не могат да ползват заеми, освен в случаите, посочени в т.1.4. или в други случаи, 

определени от действащото законодателство. 

1.4. КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на 

инвестиционната дейност”, може да разреши на договорния фонд да ползва заем на 

стойност до 10 на сто от активите му, ако едновременно са изпълнени следните условия: 

1. заемът е за срок, не по-дълъг от три месеца, и е необходим за покриване на задълже-

нията по обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд;  

2. условията на договора за заем не са по-неблагоприятни от обичайните за пазара.  

1.5. Действията във връзка с ползването на заеми, извършени в нарушение на т.1.3. и 

т.1.4. и съответно приложимото законодателство, са недействителни спрямо притежате-

лите на дялове. 

 

з) Информация относно намерението на договорния фонд да използва 

завишени ограничения за диверсификация, посочени в чл. 46, ал. 1 

ЗДКИСДПКИ.  
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Управляващото дружество не възнамерява да използва завишени ограничения за 

диверсификация съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ. 

 

2.2. Рисков профил на договорен фонд „С-МИКС” 

 

Потенциалните притежатели на дялове на на договорен фонд „С-МИКС” следва 

да бъдат запознати с рисковете, съпровождащи неговата дейност и на базата на 

техните индивидуални инвестиционни цели, толерантност към риск и инвести-

ционен хоризонт да вземат адекватно решение за инвестиране в ценни книжа 

на фонда.  

Инвеститорите следва да имат, предвид че инвестицията в дялове на Договор-

ния фонд не е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно За-

кона за гарантиране влоговете в банките или от някакъв друг вид гаранция. 

Стойността на дяловете може да бъде подложена на колебания поради състава 

или техниките на управление на инвестиционният портфейл на фонда. Пред-

ходните резултати на фонда (ниво на възвращаемост) нямат връзка с бъдещите 

му резултати и не са достатъчни за вземане на решение за инвестиране в дяло-

ве на фонда. Водещата инвестиционна цел на договорен фонд „С-МИКС” е 

нарастване на стойността на инвестицията в дялове,но въпреки това няма пълна 

сигурност, че инвестирайки в дялове на фонда, инвеститорите няма да изгубят 

пари. 

 

Изложеното по-долу има за цел да даде ясна представа за рисковете, свързани с инвес-

тиционната стратегия на договорния фонд, и съответно, за инвестициите в него. Посоче-

ни са факторите, които могат да въздействат върху формирането на нетната стойност на 

активите, съответно стойността на дяловете на Договорен Фонд “С-МИКС”. 

Инвестирането в дялове на договорен фонд „С-МИКС” е свързано с поемане на умерен до 

висок риск. 

Общата дефиниция за риск е несигурността очаквано събитие или прогноза да се осъ-

ществят в действителност. По отношение на инвестициите, рискът се определя с нереа-

лизирането на първоначално прогнозираната възвръщаемост на вложените средства. 

Обикновено, по-високата доходност е съпроводена с по-голяма степен на риск.  

 

Закупуването на дял във фонда на практика се равнява на участие в няколко на брой 

инвестиции по едно и също време. Стойността на една инвестиция може да се променя 

по отношение, както на нарастване, така и на намаление. При участие в няколко на брой 

инвестиции се създават условия за намаляване на възможността всички инвестиции да 

претърпят една и съща насока на движение на стойността. 

По отношение на дейността си, договорен Фонд “С-МИКС” е изложен на различни видове 

риск, оказващи въздействие върху неговите резултати. Видовете риск са разделят на две 

главни групи: систематични и несистематични. 

 

Същността на систематичните рискове изключва възможността за цялостна защита от 

тях, тъй като тези рискове представляват икономическите фактори, действащи на макро 

ниво. Целта на направените анализи и прогнозни разчети е да се минимизира отрица-

телното влияние на всички проявления на тези рискове – ценови, валутен, финансов, 

политически, инфлационен и др. Систематичните рискове са свързани с промените в 

икономическата обстановка на макро ниво – стабилност на политическа обстановка, ръст 

на БВП, колебания на валутния курс, равнище на инфлацията и лихвени проценти, про-

мени в ценовите равнища на пазара на суровини и работна сила. По принцип тези видо-

ве риск имат косвено въздействие върху отделните стопански единици в страната, вклю-

чително и върху Договорен Фонд “С-МИКС”. 

 

Несистематичният риск се характеризира с развитието на отрасъла и естеството на про-

изводството на дружеството. Принципно тези рискове се разделят на секторен (отрас-

лов), касаещ несигурността в развитието на отрасъла, в който попада фондът, и общо 

фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество. 
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СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ         

 

Политически риск   

        

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху сто-

панския климат. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени 

в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа по-

литика и като следствие от това – негативни промени в стопанския климат, в частност 

евентуалните законодателни промени и по-точно тези, касаещи сектора, в който оперира 

Дружеството. 

 

Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на 

съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, сво-

бодни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на влас-

тите. България е член на НАТО и от януари 2007 година е член на Европейския Съюз 

(ЕС) и се стреми да спазва определени критерии, сред които е и законодателната ста-

билност. Ето защо рискът от изменение на нормативната база в по-дългосрочен план е 

минимален и се свежда до синхронизацията на българското законодателство в съответст-

вие с европейското. 

 

Актуалната политическа ситуация в България е свързана с последствията от 

предприетите противоепидемични мерки, покачваща се инфлация, кризата, свързана с 

военния конфликт в Украйна, кризата с доставките, нарастващите цени на енергоносите-

лите и негативното им отражение върху бизнес климата в страната. Това покачва до из-

вестна степен политическия риск, доколкото влошаването на бизнес климата и предпри-

етите мерки за компенсиране биха довели до евентуални негативни резултати за 

управляващите и би могло да доведе до правителствена и/или парламентарна криза, 

което може да се отрази неблагоприятно на бъдещото възстановяване на икономиката. 

 

Кредитен риск на държавата 

 

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни 

рейтинги. Тъй като българският пазар се явява основен за фонда, най-съществено 

влияние ще има кредитния рейтинг на Република България. 

Към датата на актуализация на настоящия проспект кредитният рейтинг на Република 

България е както следва: 

• Standard & Poors - Дългосрочен BBB, стабилна перспектива както в чуждестранна, 

така и в местна валута; 

• Moody’s - Дългосрочен Baa1 със стабилна перспектива за чуждестранна и местна 

валута; 

• Fitch Raitings - дългосрочен BBB с положителна перспектива в чуждестранна и в 

местна валута.   

 

Сред факторите, които влияят на рейтинга на страната ни, е присъединяването към ERM 

II. Повишаването на кредитния рейтинг на страната би имал положителен ефект върху 

привличането на инвестиции в страната и би подобрил условията, при които може да се 

получи международно финансиране.  

 

В условията на постковид ситуация и покачващи се лихви, както и поради 

необходимостта от финансиране на системата за здравеопазване и от подпомагане на 

засегнатите, е възможно да възникне необходимост от увеличаване на дълговите нива. 

Евентуално задълбочаване на икономическата криза би довело до понижаване на 

кредитните рейтинги. 

 

Валутен риск 
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Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите су-

бекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната ва-

лута (BGN) спрямо други валути. В страна със силно отворена икономика като България, 

нестабилността на местната валута е в състояние да инициира лесно обща икономическа 

нестабилност и обратно – стабилността на местната валута да се превърне в основа на 

общоикономическата стабилност. Миксирането на курса на лева към единната европейс-

ка валута (EUR) доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо основ-

ните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спря-

мо еврото. 

 

Инфлационен риск        

 

Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаление на покупателната сила на 

местната валута и съответно от повишение на общото ценово равнище в страната. Инф-

лацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребле-

ние, както и в обезценка на активите, деноминирани в лева. 

Инфлационният риск се свързва и с вероятността съществуващата в страната инфлация 

да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор. 

 

Данъчен риск  

 

Към датата на настоящия проспект печалбата на договорния фонд не се облага с корпо-

ративен данък. Получените от местни и чуждестранни физически и юридически лица до-

ходи от сделки с дялове на колективни инвествиционни схеми не се облагат. Съществува 

риск преференциите за инвеститорите да отпаднат. 

 

Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори 

 

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на национал-

ната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвес-

титорите. Освен темпа на инфлация и изменчивостта на валутния курс друг важен изме-

рител за стабилността на българската икономика е динамиката на елементите на пла-

тежния баланс. 

 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ    

  

Пазарен риск 

 

Пазарен риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения 

в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други. Компо-

нентите на пазарния риск са: 

1) Лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна 

книга поради изменение на нивото на лихвените проценти. 

2) Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна 

книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение 

на курса на обмяна между тази валута  и лева или евро. 

3) Ценови риск, свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът от 

намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагоприятни 

промени на нивата на пазарните цени. 

 

В условията на пандемия от вируса COVID-19, съпроводена с набираща скорост световна 

икономическа криза, пазарите на финансови инструменти, суровини, енергоносители и 

др. регистрират значителни спадове. Местният капиталов пазар също е част от процеса, 

обхванал пазарите в целия свят. В дългосрочен план, в случай, че епидемията не може 

да бъде овладяна в рамките на няколко месеца, този риск ще прояви като намаление 

както на цените на финансовите инструменти, в които фондът е инвестирал, така и върху 

цената на неговите дялове. 
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Кредитен риск и риск на насрещната страна 

 

Кредитен риск е общо рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена 

ценна книга при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на 

ценни книжа, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и неочаквани 

събития в държавите, в които те извършват дейност. Кредитния риск има три основни 

компонента: 

1) Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна 

по извънборсови сделки. 

2) Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността взаимните фондове да не полу-

чат насрещни парични средства или финансови инструменти от контрагент на датата на 

сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки към този контр-

агент.  

3) Инвестиционен кредитен риск е рискът от намаляване на стойността на инвестицията 

в дадена дългова ценна книга поради кредитно събитие при емитента на този инстру-

мент. Кредитно събитие включва обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, 

съществена промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг и др. 

 

Операционен риск 

 

Това е възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в 

системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни вън-

шни събития от нефинансов характер, включително и правен риск. 

Краткосрочната стратегия на управление на операционния риск включва задължително 

мерки за обработката и анализа на данни, мерки за контрол върху загубата на данни или 

ползването им от неоправомощени лица, мерки за ограничаване на операционния риск 

във връзка с мрежата, създадена от управляващото дружество за продажба на дяловете 

на колективната инвестиционна схема, действия при извънредни обстоятелства и други 

 

Дългосрочната стратегия за управление на риска отчита темпа на нарастване на дейно-

стта на управляващото дружество, броя на управляваните от него колективни инвести-

ционни схеми, натовареността и подготовката на персонала на управляващото друже-

ство, необходимия и наличен управленски софтуер и други. 

В условията на постковид и несигурна международна обстановка операционният риск е 

на приемливи нива, доколкото капиталовият пазар в България функционира нормално и 

дейността на управляващото дружество позволява да бъде извършвана дистанционно. 
Управляващото дружество осигурява подходяща организационна структура и 

висококвалифицирани специалисти, както и прилагане на подходящи методи за 

управление на портфейла, с цел минимизиране на този риск. 

 

Риск, свързан с настъпването на форсмажорни обстоятелства 

 

Този риск е свързан с възникването на обстоятелства, които не могат да бъдат нито 

предотвратени, нито отстранени с човешки решения или с някакви мероприятия. Това са 

стихийните бедствия, наводненията, земетресенията и други климатични катаклизми, 

войните, революциите, и др., които възпрепятстват дружествата да осъществяват своята 

дейност.  

 

Към датата на настоящия Проспект, в България е отменена извънредната епидемилогич-

на обстановка във връзка с пандемията на COVID-19, но все още се усещат последиците 

от нея. В същото време от 24.02.2022 г. Руската федерация предприема военни действия 

на територията на Република Украйна. Световната общност въведе много санкции срещу 

Руската Федерация, които доведоха до покачване на стойността на енергоносителите и 

горивата и несигурност по отношение на бъдещите им доставки. В момента не е възмож-

но да се прогнозира как и за колко време ще се развият военните действия на територи-

ята на Република Украйна и дали с началото на зимата ще има нова пандемична вълна от 

COVID-19, което може да се отрази на цените на финансовите инструменти, в които фон-

да инвестира и съответно върху цената на дяловете на фонда. 
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Ликвиден риск 

 

Ликвиден риск е рискът, проявяващ се във възможност от загуби от наложителни про-

дажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано въз-

никнали краткосрочни задължения.  

 

Стратегията за справяне с ликвидния риск е правилното (съгласувано във времево отно-

шение) управление на паричните потоци и за тази цел управляващото дружество анали-

зира ликвидния риск на база исторически данни за входящите и изходящи парични 

потоци и изготвя в началото на всяка седмица петдневна прогноза за паричните потоци, 

свързани с дейността на фонда. Недостигът на ликвидни средства може да бъде предиз-

викан или катализиран от реализацията на други рискове (например, възникването на 

непредвидено изискуемо задължение вследствие на загуба или неизпълнение, породено 

от недобро управление на операционния риск).  

 

Реализирането на операционния риск може да доведе до отрицателен ефект за репута-

цията на управляващото дружество и управляваната от него колективна инвестиционна 

схема. По тази причина ефективното управление на останалите рискове, съществуващи 

за управляващото дружество, води до минимизиране и на ликвидния риск. Възможно е 

обаче нарастването на ликвидния риск за договорния фонд да бъде предизвикано от 

негативни тенденции на пазарите на финансови инструменти като цяло, в който случай 

възможностите за влияние на управляващото дружество върху нарастването на риска са 

силно ограничени.  

  

Риск от концентрация 

 

Рискът от концентрация се изразява във възможността от загуба поради неправилна ди-

версификация на експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и 

същ икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и съща дейност, 

което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки 

кредитни експозиции. 

 

Риск от инвестиции в деривативни финансови инструменти 

 

Основните рискове по отношение на деривативните инструменти са свързани с рискове-

те, характерни за базoвите инструменти, въз основа на които са конструирани. При уп-

равление на активите на договорния фонд управляващото дружество се съобразява с ог-

раничението, че стойността на базовия актив на всяка отделна хеджираща позиция не 

може да превишава стойността на актива към момента на сключване на сделката, който 

фондът притежава в портфейла си. 

 

Риск от нарушаване на нормативната база 

 

Бизнес средата, в която оперират колективните инвестиционни схеми (инвестиционни 

дружества и договорни фондове) е динамична и сложна. Ето защо съществува опасност 

от волно или неволно нарушаване на регулативните норми, уреждащи дейността на до-

говорен фонд. Съгласно Наредба 44 за КИСИДЗТУД този риск се контролира от звено 

“Нормативно съответствие” на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД 

 

Конкретните методи и организация за управление на горепосочените рискове се уреждат 

в Правилата за оценка и управление на риска на договорен фонд “С-МИКС”. 

 

Управленски риск 

 

Управляващото дружество осигурява подходяща организационна структура и висококва-

лифицирани специалисти, както и прилагане на подходящи методи за управление на 

портфейла, с цел минимизиране на този риск. 
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Рискове за устойчивостта  

 

Управляващото дружество вярва, че отговорното инвестиране е условие за дългосрочно 

и устойчиво създаване на стойност и че това влияе върху възвръщаемостта на фондовете 

в дългосрочен план. Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с 

устойчивостта в сектора на финансовите услуги e основен законодателен акт на 

Европейския съюз, който извежда на преден план ролята на участниците във 

финансовите пазари за поощряване на устойчивото развитие.  

Риск за устойчивостта - събитие или условие от екологично, социално или 

управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или 

потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията; 

 

Екологичен риск- риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде 

негативно повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи 

от изменението на климата, и фактори, произтичащи от друго влошаване на околната 

среда; 

 

Социален риск- риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде 

негативно повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове); 

 

Управленски риск- риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде 

негативно повлияна от управленски фактори (напр., прозрачна корпоративна структура).  

 

Фактори на устойчивост- екологични, социални и свързани със служителите въпроси, 

както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията 

и подкупите; 

 

Риск при устойчиво инвестиране- в случай, че управляващото дружество прилага 

строго определени критерии за устойчивост при избора си на инвестиции, то към нея ще 

възниква риск при устойчиво инвестиране. Съответно, потенциална инвестиционна цел 

може да ограничи експозицията към компании, индустрии или сектори и може да се 

откаже от инвестиционни възможности, които не съответстват на неговите критерии за 

устойчивост. Съответно, договорният фонд може да реализира по-слаби резултати в 

сравнение с други фондове, които не се опитват да инвестират въз основа на такива 

критерии.  

Предвид актуалните инвестиционни цели, стратегии и политики на договорния фонд, 

както и приложимите политики и процедури на управляващото дружество относно 

организацията по вземане на инвестиционни решения, рисковете за устойчивостта се 

разглеждат заедно с останалите рискови фактори, които могат да се отразят в цената на 

финансовите инструменти. Към момента „Капман асет мениджмънт“ АД не интегрира 

строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за 

устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения за договорният фонд. 

Управляващото дружество възприема, че всички относими рискове са отразени в цените 

на финансовите инструменти, в които се инвестира, като в тях са включени и рисковете 

за устойчивост.  

Инвестиционни цели, стратегии и политики на фонда към момента нямат за цел 

непременно изграждане на портфейл от предимно устойчиви инвестиции. Към момента 

„Капман асет мениджмънт“ АД не категоризира договорния фонд като специализиран 

фонд за устойчиво и отговорно инвестиране. Въпреки това управляващото дружество 

прилага добри вътрешни практики и се стреми да не избира с инвестиционна цел 

финансови инструменти, емитирани от компании, за които има сериозни индикации, че 

нарушават на световно признатите корпоративни стандарти за права на човека, права на 

служителите, опазване на околната среда и антикорупция. 
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Информация относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на ин-

формация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 

  

Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в 

сектора на финансовите услуги, „Капман Асет Мениджмънт“ АД попада под обхвата на 

изискванията за публикуване на информация относно политиката на ДФ „С-МИКС“ за 

интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционните 

решения относно портфейла на колективната инвестиционна схема. Управляващо 

дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД, вземайки предвид актуалните инвестиционни 

цели, стратегии и политики на ДФ „С-МИКС“, както и приложимите политики и процедури 

на Управляващото дружество относно организацията по вземане на инвестиционни 

решения за Фонда, обмена на информация, свързана с тях и контрол на изпълнението, 

отчитайки текущите разполагаеми технически ресурси, пазарните конюнктура и мащаб, 

обхвата на наличния достъп до надеждна и предварително верифицирана информация от 

независими източници относно както актуалните инвестиции, така и за потенциални 

възможни инвестиции, оповестява, че към настоящия момент Управляващото 

дружество разграничава финансовите продукти за устойчиво и отговорно 

инвестиране, попадащи в обхвата на чл.8, параграф 1 или чл.9, параграф 1, 2 и 

3 от Регламента, от традиционните финансови продукти, и в този смисъл и на 

основание чл.7 от Регламент (ЕС) 2020/852, декларира, че инвестициите в 

основата на ДФ „С-МИКС“ (този финансов продукт) не са съобразени с 

критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. 

Инвестиционни цели, стратегии и политики ДФ „С-МИКС“ понастоящем не целят 

непременно изграждане на портфейл от предимно устойчиви инвестиции, като 

стратегията на договорния фонд не включва стимули за екологични или социални 

характеристики. Към момента ДФ „С-МИКС“ не се категоризира като специализиран фонд 

за устойчиво и отговорно инвестиране. Въпреки това Управляващото дружество прилага 

добри вътрешни практики и се стреми при изпълнението на инвестиционни цели, 

стратегии и политики на ДФ „С-МИКС“ да не избира с инвестиционна цел финансови 

инструменти, емитирани от производители на противоречиви оръжия и оръжейни 

системи, които са забранени от международното право или за които съществува широк 

консенсус, че трябва да бъдат забранени, както и такива, емитирани от компании, за 

които има сериозни индикации, че са извършители, съучастници или помагачи, или са в 

състояние да се възползват от нарушаването на световно признатите стандарти за 

корпоративна устойчивост като права на човека, права на служителите, опазване на 

околната среда и антикорупция. 

 

Неблагоприятни въздействия  

 

Предвид размера на управляваните активи, естеството и обхвата на дейностите, които 

предлага, вътрешната организация, включително необходимостта от промени на 

вътрешните политики и процедури, въвеждане на нови технологични решения, както и 

вида на финансовите продукти, които предоставя, достъпа до качествена и достоверна 

информация, както и разходите за получаване на такава, на този етап управляващото 

дружество не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху 

факторите на устойчивост съгласно член 4, параграф 1, т. б от Регламент (ЕС) 

2019/2088. 

 

2.3. Правила за оценка на активите  

 

Правилата за оценка на активите на договорен фонд “С-МИКС”, приети с решение от 

19.01.2016г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Капман Асет Мени-

джмънт” АД, с последно изменение и допълнение от 16.08.2018 г. са приложени към нас-

тоящия Проспект и представляват неразделна част от него (Приложение № 1). 
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2.4. Инвестиционна дейност за последните три години, предхождащи годината 

на издаване или актуализиране на проспектa  

 
а) Данни за обема, структурата и динамиката на активите на взаимния фонд 

 
Усилията на инвестиционното дружество са насочени към формирането на добре дивер-

сифициран портфейл, който осигурява оптимално съотношение между риск и доходност 

и в същото време да може да осигури навременното излизане от позициите в портфейла. 

В края на 2021 г. общата стойност на активите на договорен фонд „С-МИКС”  възлиза на 

41 966 059 лв. Разпределението на портфейла по видове ценни книжа за последните три 

години е, както следва:  

 

Активи 

към 

31.12.2019 

(лева) 

% от 

активите 

към 

31.12.2020 

(лева) 

% от 

активите 

към 

31.12.2021 

(лева) 

% от 

активите 

Акции 29 295 989 75.07% 30 343 837 74.02% 31 364 281 74.74% 

Корпоративни 

облигации  5 573 005 14.29% 5 953 601 14.52% 5 863 445 13.97% 

Дялове на ДФ, БТФ и 

НИФ 

 3 726 472 9.55% 4 063 182 9.91% 4 393 157 10.47%* 

Вземания 261 798 0.67% 342 761 0.84% 135 582 0.32% 

Парични средства и 

еквиваленти 164 223 0.42% 293 169 0.71% 209 594 0.50% 

Обща стойност на 

активите: 39 021 487 100% 40 996 550 100% 41 966 059 100% 

*КИС съставляват 9.59% от активите на ДФ „С-МИКС“ 

 

Разпределение на акциите в портфейла по сектори. Данните са към края на всяко 

шестмесечие на 2021 год. 

 

Сектор 
 

Към 01.01.2021 г., % 
 

Към 31.12.2021 г., %   
Финанси 14.15 21.54 

Холдинги 15.91 15.79 

Химия и нефтопреработка 2.74 2.84 

Недвижими имоти 29.89 25.71 

Преработвателна промишленост 1.84 3.68 

Енергетика 7.22 8.15 

Туризъм 0.63 0.59 

Търговия 8.66 5.46 

Транспорт 3.68 1.94 

Медии 3.82 3.88 

 

Географско разпределение на инвестициите във финансови инструменти към края на от-

четния период (31.12.2021г.) 

 
Държава Стойност, лв % от активите 

България 38 363 877 91.42% 

Великобритания 470 573 1.12% 

Ирландия 802 360 1.91% 

Кипър 1 582 894 3.77% 

Нидерландия 401 180 0.96% 

Общо 41 620 884 99.18% 

 

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват към края на отчетния пе-

риод (31.12.2021г.) 
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Държава Стойност, лв % от активите 

БФБ 33 837 023 80.63% 

Aquis Exchange 470 573 1.12% 

Cyprus Stock Exchange 1 582 894 3.77% 

ISE 802 360 1.91% 

Извънборсов 4 928 034 11.75% 

Общо 41 620 884 99.18% 

 

 

Разпределение на инвестициите по валути към края на отчетния период (31.12.2021г.) 

 

Валута Стойност, лв % от активите 

EUR 4 926 869 11.74% 

BGN 37 039 190 88.26% 

Общо 41 966 059 100.00% 

   

 

Графика – изменение на нетна стойност на активите на един дял за периода 

 

 
 

 Нетна стойност на активите на един дял 

 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

12.0714 12.5508 12.8735 

 

Нетна стойност на активите за последните три години  

 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

39 982 608.90 40 856 832.38 41 918 159.23 
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Информация за минималната, максималната и средно-претеглената емисионна 

стойност, както и цена на обратно изкупуване на договорния фонд за последните 

три години на един дял 

 

  2019 2020 2021 

  

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

Минимална 11.1820 11.1374 11.8550 11.8076 12.4203 12.3707 

Максимална 12.0955 12.0473 12.6865 12.6359 12.8992 12.8478 

Среднопретеглена 11.6167 11.5703 12.3004 12.2514 12.6171 12.5657 

 

 

 

Информация за емитирани и обратно изкупени дялове на договорния фонд за по-

следните три години.  

 

  
към  към  към  

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Брой емитирани дялове 397 661.2449 25 986.8119 111 333.4874 

Брой обратно изкупени дялове - - 110 500.0000 

Брой дялове в обращение в края на 
годината 3 229 336.2983 3 255 323.1102 3 256 156.5976 

 

Средната стойност на нетните активи на договорен фонд „С-МИКС“ възлиза на 

41 018 865.96 лв. и е изчислена на база сумата на нетните стойности на активите за все-

ки ден, в който има изчисление на нетната стойност на активите към броя дни, през кои-

то е правена преоценка на портфейла през 2021 г.  

 

Реализирана доходност 

 

За дейността си през 2021 год. Договорен фонд „С-МИКС“ отчита доходност от управля-

вания портфейл в размер на +2.57% на годишна база. От началото на публичното пред-

лагане договорният фонд има реализирана доходност в размер на +4.74%.  

 

Резултати за текущия период 

Финансовият резултат на фондът за 2021 г. е печалба  в размер на 1 051 хил. лв.  

 

Дивиденти и разпределение на печалбата 

Договорен фонд „С-МИКС “ е създадено през 2016г. и до този момент не е  изплащало 

дивиденти. Не се предвижда изплащане на дивиденти за 2022 г. 

 

Структура на основния капитал 

 

Към 31.12.2020г., основният капитал на фонда е разпределен  в 3 256 156.5976 броя дя-

ла по 10 лева номинал, като притежатели на дялове в колективната инвестиционна схе-

ма са 21 юридически лица и едно физическо лице.  

Към 31 декември 2021г. договорен „С-МИКС “ няма участия в дъщерни и асоциирани 

дружества. 

 

Важна информация за инвеститорите в дялове на договорния фонд 

Инвеститорите в дяловете на всеки договорен фонд следва да имат, предвид че стойност-

та на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, че печалбата не е гарантирана и 

инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер, как-

то и инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и пред-

ходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. 
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2.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността 

на договорен фонд „С-МИКС”. 

 
Инвестицията в дялове на договорен фонд “С-МИКС” е подходяща основно за инвестито-

ри, които търсят алтернатива на банковите депозити и са готови да поемат умерен до ви-

сок риск срещу възможността да получат по-висока доходност. 

 

Типичният инвеститор в догорен фонд “С-МИКС” търси увеличаване в реално изражение 

на средствата си в дългосрочен план като едновременно с това при нужда от средства 

може да се възползва от ликвидността на инвестицията си в дялове на договорния фонд. 

 

2.6. Категории активи, в които на договорния фонд е разрешено да инвестира 

 

Нормативно заложените ограничения относно категориите активи, в които договорният 

фонд може да инвестира, са подробно описани в т. 2.1. от настоящия Проспект. 

 

а) Информация дали договорния фонд има право да извършва сделки с дерива-

тивни финансови инструменти за рисковия профил на договорния фонд 

 

Договорният фонд има право да извършва сделки с деривативни финансови инструмен-

ти, с цел хеджиране на валутен риск и/или с цел постигане на инвестиционните цели на 

фонда, в съответствие с инвестиционната му политика. 

 

б) Информация относно възможните последици от използването на дериватив-

ните финансови инструменти за рисковия профил на договорния фонд 

 

Рисковете от използването на финансови деривативни инструменти с цел хеджиране са 

ограничени до размера на заплатените премии по тяхното придобиване. 

 

2.7. Когато фондът инвестира основно в категории активи по чл. 38 от 

ЗДКИСДПКИ, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар, или 

възпроизвежда индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа – посоч-

ване на този аспект от инвестиционната му политика. 

 

Договорен фонд “С-МИКС” няма основно да инвестира в категории активи по чл. 38 от 

ЗДКИСДПКИ, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар, или възпроиз-

веждане на индекс, съставен от дялови и дългови ценни книжа. 

 

2.8. Ако нетната стойност на активите на фонда е възможно да бъде подложена 

на колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление на 

портфейла му – посочване на това обстоятелство. 

 

Нетната стойност на активите на договорен фонд “С-МИКС” може да бъде подложена на 

колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление на портфейла. 

 

 

3. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „С-МИКС” 

 

3.1 Данъчен режим 

 

С настоящия раздел се разглежда общия данъчен режим на Договорния фонд и на инвес-

титорите относно доходите им от сделки с дяловете на Фонда съобразно действащото към 

датата на изготвяне на Проспекта данъчно законодателство. В интерес на притежателите 

на дяловете и на всички инвеститори е да се консултират по тези и по други данъчни 

въпроси с данъчни експерти, включително относно данъчния ефект в зависимост от кон-

кретната ситуация. 
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а) Данъчно облагане на местни физически лица 

 

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от 

дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица 

от източник в България. Следователно, доходите, разпределени от Договорния фонд в 

полза на местни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто. 

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с фи-

нансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. 

Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни 

схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран 

пазар по смисъла на чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 

сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни 

схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономи-

ческо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от нацио-

нални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обрат-

но изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на на-

ционални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на 

търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейс-

кия съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, 

ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. 

 

Следователно не се облагат доходите на местните физически лица, реализирани при 

сделки с дялове на Договорния фонд, когато са реализирани при обратно изкупуване на 

дялове на Договорния фонд. 

 

б) Данъчно облагане на местни юридически лица 

 

Съгласно чл. 27, ал.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходи в резултат на 

разпределение на доходи от местни юридически лица. Следователно доходът, разпреде-

лен от Фонда в полза на местни юридически лица не следва да бъде включен при обра-

зуване на счетоводния резултат за данъчни цели. 

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденти (до-

ходи) в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, 

се удържа данък при източника, който в окончателен и е в размер на 5 на сто. 

Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният 

финансов резултат: 1) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови 

инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, 

определена като положителна разлика между продажната цена и документално 

доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти, и 2) се увеличава със 

загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от 

допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като отрицателна разлика между 

продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови 

инструменти. 

 

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни 

схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран 

пазар по смисъла на чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 

сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни 

схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономи-

ческо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от нацио-

нални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обрат-

но изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на на-

ционални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на 
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търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейс-

кия съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 

от ЗКПО. 

 

Следователно не се облагат доходите на местните юридически лица, реализирани при 

сделки с дялове на Договорния фонд, когато са извършени при обратно изкупуване на 

дялове на Договорния фонд. 

 

в) Данъчно облагане на чуждестранни физически лица 

 

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от 

дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица 

от източник в България. Следователно, доходите, разпределени от Договорния фонд в 

полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 

на сто. 

 

Съгласно чл. 37, ал.1, т.12 от ЗДДФЛ с окончателен данък, независимо от обстоятелства-

та по чл. 13, се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна 

и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвести-

ционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 

38, ал. 5 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 37, ал.7 от ЗДДФЛ доходите по предходното изречение 

не се облагат с окончателен данък, когато са освободени от облагане по чл. 13 от ЗДДФЛ 

и са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за 

данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на 

Европейското икономическо пространство. Обстоятелствата по чл.37, ал. 7 се удостове-

ряват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на дър-

жавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придоби-

ло дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ. 

 

(Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с фи-

нансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. 

Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни 

схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран 

пазар по смисъла на чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 

сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни 

схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономи-

ческо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от нацио-

нални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обрат-

но изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на на-

ционални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на 

търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския 

съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо прост-

ранство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, 

т. 3 от ЗДДФЛ). 

 

Следователно доходите, реализирани при сделки с дялове на Договорния фонд при об-

ратно изкупуване на дялове на Договорния фонд, не се облагат с данък при източника, 

когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни 

цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европей-

ското икономическо пространство. 

Когато лицето е местно на държава извън Европейския съюз или Европейското икономи-

ческо пространство, му се удържа данък при източника в размер на 10 на сто. 
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г) Данъчно облагане на чуждестранни юридичeски лица 

 

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденти (до-

ходи) в полза на чуждестранни юридически лица (с изключение на случаите, когато до-

ходът се разпределя в полза на договорен фонд или се реализират от чуждестранно 

юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната), се удържа данък при из-

точника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто. 

Съгласно чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпорежда-

не с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на 

ЗКПО. 

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни 

схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран 

пазар по смисъла на чл. 152, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 

сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни 

схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономи-

ческо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от нацио-

нални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обрат-

но изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на на-

ционални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на 

търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейс-

кия съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 196 

от ЗКПО. 

Следователно не се облагат доходите на чуждестранните юридически лица, реализирани 

при сделки с дялове на Договорния фонд при обратно изкупуване на дялове на Договор-

ния фонд. 

 

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република 

България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоред-

бите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или меж-

дународен договор. 

 

3.2 Такси (комисиони) при покупка и продажба на дялове на договорен фонд 

„С-МИКС” – разходи за сметка на инвеститорите 

 

Разходите, които се удържат от инвеститорите за продажба и обратно изкупуване на дя-

ловете са един от няколкото основни фактора, които притежателите на дялове (инвести-

торите), следва да преценят, когато инвестират в колективни инвестиционни схеми. 

 

Инвеститорите в договорен фонд “С-МИКС” дължат комисион при покупка и при продаж-

ба-обратно изкупуване на дяловете в размер на 0,2%* от нетната стойност на активите 

на дял и комисионата е еднаква за всички инвеститори.  

Притежателите на дялове не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от уп-

равляващото дружество. 

*Съгласно решение на СД на УД от 18.11.2022г. не се дължи такса за записване на 

дялове за периода от 18.11.2022 г. до 31.12.2022г. 

 

3.3 Разходи или такси за сметка на фонда 

 

Тези разходи се приспадат от активите на „С-МИКС” и така косвено се поемат от всички 

притежатели на дялове. Те са втория компонент разходи, които инвеститорите следва да 

имат предвид, инвестирайки в договорния фонд. 

 

Съгласно правилата на фонда, възнаграждението на управляващото дружество е в раз-

мер на 1.20 % от средната нетна стойност на активите на Договорния Фонд и се изплаща 

от Договорния Фонд на месечна основа в размер на 1/12 част от 1,20 % от средната ме-
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сечна нетна стойност на активите на Договорния Фонд. Възнаграждение в размер на 

0.20%* върху оборота от продажби и обратно изкупуване на емитирани дялове на дого-

ворния фонд и се начислява при всяка продажба и обратно изкупуване на емитирани дя-

лове на ДФ, като е идентично със заплащаните от инвеститорите разходи по емитирането 

и обратното изкупуване на дяловете, в размер на 0.20% от нетната стойност на активите 

на дял. 

*Съгласно решение на СД на УД от 18.11.2022г. не се дължи такса за записване на 

дялове за периода от 18.11.2022 г. до 31.12.2022г. 

 

Възнаграждението на управляващото дружество се начислява към деня за изчисляване и 

оповестяване на НСА. Начислените през месеца възнаграждения се заплащат на управ-

ляващото дружество сумарно за целия месец, до 5-то число на следващия месец. Разхо-

дите по емитиране и обратно изкупуване, с които се завишава, съответно намалява нет-

ната стойност на активите на един дял на фонда и съответно са включени в емисионната 

стойност и цената на обратно изкупуване на един дял, са разходи, извършени от управ-

ляващото дружество, поради което съответните приходи се внасят в полза на управля-

ващото дружество, извън уговореното възнаграждение. Когато договорният фонд инвес-

тира в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно 

инвестиране, управлявани пряко или по делегация от управляващото дружество или от 

друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление 

или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, управляващото дружество 

или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изку-

пуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема. 

 

До 15 януари от края на календарната година надплатените суми, ако има такива или 

съответните дължими суми се възстановяват на договорния фонд или съответно запла-

щат на управляващото дружество.   

Освен възнаграждението на управляващото дружество, други разходи за сметка на фон-

да са: 

▪ Всички разходи, свързани с учредяването на договорния фонд, включително такси 

на Комисия за финансов надзор за издаване на разрешение за организиране и уп-

равление на фонда, такса на Централен депозитар за регистриране на дяловете 

на фонда; 

▪ Възнаграждение на депозитаря – съгласно подписания договор с депозитаря; 

▪ Възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Централен депо-

зитар АД и други подобни, свързани с инвестиране на активите на договорния 

фонд; 

▪ Възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на дого-

ворния фонд, разходите за реклама и маркетинг на фонда, за контакти с инвести-

торите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисия за фи-

нансов надзор, Централен депозитар, както и други държавни органи и институ-

ции, свързани с дейността на фонда; 

▪ Разходите по осъществени сделки с финансови инструменти или други ликвидни 

финансови активи и при преоценка на инвестициите в такива финансови инстру-

менти и активи, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, 

които не са по вина на длъжностни лица, както и други разходи, определени по 

предвидения в закона ред; 

▪ Други разходи, посочени в правилата за сметка на фонда, съдебни и други разхо-

ди, свързани със защита интересите на притежателите в договорния фонд, както и 

други извънредни разходи, свързани с дейността на фонда. 

 

3.4 Данни за разходите на договорен фонд „С-МИКС”  

 

Разходите, свързани с дейността на ДФ „С-МИКС“ за 2021г., като процент спрямо средна-

та годишна нетна стойност на активите, са както следва: 
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Наименование на разхода 

 

 
Стойност, лв 

 

% от средната 
годишна НСА 

  

Възнаграждение на управляващото дружество* 
 

492 226 
 

1,20% 

Възнаграждение нa банка- Депозитар 
 

15 712 
 

0,038% 

Възнаграждение за инвестиционни посредници 
 

4 896 
 

0,012% 

Възнаграждение за одит 
 

1 500 
 

0,004% 

Други такси(ЦД,КФН идр) 
 

1 456 

 

0,003% 

Общо разходи 
 

515 789 
 

1,257% 

Срeдна годишна нетна стойност на активите 
 

41 018 866 
 

*Максималният размер на възнаграждението за управление, което УД има право да по-

лучи е до 1,20% средната годишна нетна стойност на активите. 

 

Такса за постигнати резултати няма и УД не изплаща под никаква форма 

възнаграждения, стимули, бонуси и други облаги на членовете на СД и служителите от 

активите на ДФ „С-МИКС“.  

 

Възнаграждение за управление при инвестиции в други колективни 

инвестиционни схеми  

 

Правилата на ДФ „С-МИКС“ позволяват инвестиране до 10% от активите на фонда в 

дялове на други колективни инвестиционни схеми.  

 

Договорният фонд не инвестира в други колективни инвестиционни схеми, управлявани 

пряко или по делегация от УД „Капман асет мениджмънт” АД или друго дружество, с 

което УД „ Капман асет мениджмънт” АД е свързано чрез общо управление или контрол, 

или чрез пряко или непряко участие. 

 

3.5 Ако договорният фонд инвестира съществена част от своите активи по ре-

да на чл.48, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ – максималния размер на възнаграждението за 

управление и/или другото дружество, което се заплаща от договорния фонд и 

колективната инвестиционна схема, в която договорния фонд има намерение да 

инвестира 

 

УД “Капман Асет Мениджмънт” АД не възнамерява да инвестира съществена част от акти-

вите на договорен фонд “С-МИКС” в други колективни инвестиционни схеми. Правилата 

на договорен фонд “С-МИКС” позволяват инвестиране до 10% от активите на други ко-

лективни инвестиционни схеми.  

 

 

4. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

4.1 Условия и ред издаване и продажба на дялове 

 

УД "Капман Асет Мениджмънт" АД продава дяловете на договорен фонд "С-МИКС" от име-

то и за сметка на договорния фонд. Договорният фонд издава/изкупува частични дялове 

в съответствие с Правилата на ДФ.Инвеститорите записват дялове на осигурените гишета 

(офиси) от УД "Капман Асет Мениджмънт" АД, чиито адреси са посочени на стр. 3 от нас-

тоящия проспект, като за целта извършват следните действия: 
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▪ подават поръчка за покупка на дял, съдържаща реквизитите съгласно Наредба 44, 

лично или чрез пълномощник. 

▪ в случай че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да 

представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на 

управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не из-

вършва по занятие сделки с финансови инструменти. Тези изисквания не се при-

лагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник. 

Сумата по поръчката за покупка се превежда по банкова сметка на договорния фонд 

и/или се внася на каса в офиса на управляващото дружество при спазване на изисква-

нията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. 

Поръчки за покупка на дялове се приемат всеки работен ден между 09:00 и 17:00 часа 

на гишетата на управляващото дружество. Емисионната стойност на дяловете на дого-

ворния фонд се основава на на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с 

разходите по емитирането в размер на 0,2* на сто от нетната стойност на активите на 

един дял.  

*Съгласно решение на СД на УД от 18.11.2022г. не се дължи такса за записване на 

дялове за периода от 18.11.2022 г. до 31.12.2022г. 

 

Емисионната стойност се изчислява и оповестява два пъти седмично – в понеделник и в 

сряда, не по-късно от 14:00 часа. Ако даден понеделник или сряда е неработен ден, оп-

ределянето на емисионната стойност се извършва на следващия работен ден. Задълже-

нието за издаване на дялове се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване на по-

ръчката, по цена, равна на емисионната стойност определена за най- близкия ден, след-

ващ деня, в който е направена поръчката за покупка/ден за оценка/. 

Договорният фонд няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло 

изплатена.  

Поръчката за покупка на дялове от договорния фонд се изпълнява до размера на внесе-

ната от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на един дял, основа-

ваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направе-

на поръчката.  

 

С подписването на поръчката за покупка на дялове инвеститорът се съгласява 

да поеме за своя сметка всички банкови разходи. 

  

Всички поръчки за покупка, получени в периода между две изчислявания на емисионна-

та стойност, се изпълняват по една и съща стойност. 

 

Управляващото дружество предоставя потвърждение за изпълнението на поръчката при 

първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ изпълнението на 

поръчката или ако управляващото дружество е получило потвърждението от трето лице, 

не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третото лице. 

 

4.2. Условия и ред за обратно изкупуване на дялове и обстоятелства, при кои-

то обратното изкупуване може временно да бъде спряно. 

 

а) Условия и ред за обратно изкупуване на дялове 

Дейността по обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез 

управляващото дружество. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на 

фонда по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с раз-

ходите по обратно изкупуване в размер на 0,2 на сто от нетната стойност на активите на 

един дял. 

 

Цената на обратно изкупуване се изчислява и оповестява два пъти седмично – в поне-

делник и в сряда, не по-късно от 14:00 часа. Ако даден понеделник или сряда е нерабо-

тен ден, определянето на емисионната стойност се извършва на следващия работен ден. 

Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от датата на пода-
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ване на нареждането, по цена, равна на цената на обратно изкупуване определена за 

най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането/ден за оценка/.  

 

Поръчки за обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден между 09:00 и 

17:00 часа на гишетата на Управляващото дружество. 

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се подават лично или 

чрез пълномощник.  

Подаване на поръчки чрез пълномощник е допустимо само, ако се представи нотариално 

заверено пълномощно за извършване на разпоредителни действия с финансови инстру-

менти и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови 

инструменти.  

 

Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от датата на пода-

ване на нареждането, по цена, равна на цената на обратно изкупуване определена за 

най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането/ден за оценка/. 

 

Всеки заявител, посочва в писмената поръчка паричните средства да му бъдат 

изплатени по банков път като указва банкова сметка. С подписването на поръч-

ката инвеститорът се съгласява да поеме за своя сметка всички банкови разхо-

ди по извършения превод. 

 

Управляващото дружество предоставя потвърждение за изпълнението на поръчката при 

първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ изпълнението на 

поръчката или ако управляващото дружество е получило потвърждението от трето лице, 

не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третото лице. 

 

б) Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване 

 

Договорният фонд, по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество 

може временно да спре обратното изкупуване на дяловете само в изключителни случаи, 

ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на при-

тежателите на дялове, включително в следните случаи: 

1. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на договор-

ния фонд или управляващото дружество не може да се разпорежда с активите 

му, без да увреди интересите на притежателите на дялове - за срок до 7 (се-

дем) дни, или съответно за срока на ограничаване на разпореждането с акти-

вите; 

2. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или 

вливане на договорния фонд при условията и по реда на глава четиринадесета 

от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата;  
3. в случай на разваляне на договора с депозитаря, отнемане на лиценза му или 

налагане на други ограничения относно дейността му или ако депозитаря 

престане да отговаря на изискванията на чл.35 от ЗДКИСДПКИ, които правят 

невъзможно изпълнението на задълженията му по договора за депозитарни ус-

луги или могат да увредят интересите на инвеститорите в договорния фонд, 

както и в случай на разваляне на договора с депозитаря поради виновно неиз-

пълнение – до сключване на нов договор за депозитарни услуги, но за срок до 

2 (два) месеца, считано от датата на разваляне на договора 

4. В случай на сумарно постъпили поръчки за обратно изкупуване до деня, пред-

хождащ датата на изчисление на НСА в размер над 10 % от активите на Фонда, 

с цел осигуряване на ликвидност и предпразване на инвеститорите от момен-

тен срив на пазара. В момента, в който средствата по поръчката за обратно из-

купуване са осигурени и ДФ разполага с достатъчно ликвидни средства, за да 

посрещне 100 % от всичките си задължения, УД е длъжно да възстанови об-

ратното изкупуване. 
В решението на Съвета на директорите на Управляващото дружество за спиране на об-

ратното изкупуване се посочва и срокът на спирането, ако е предвиден или може да бъ-

де определен такъв. Заедно с решението за спиране на обратното изкупуване на дялове-
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те на договорния фонд Управляващото дружество взема решение и спира емитирането на 

дялове за срока на временното спиране. Управляващото дружество уведомява за тези 

обстоятелствата КФН и съответните компетентни органи на всички държави членки, в 

които предлага дяловете си за взетото решение до края на работния ден, съответно уве-

домява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ 

възобновяването, както и Депозитаря.  

Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове в случаите по 

чл. 69, ал. 1 от Наредба №44 за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, 

както и при последващо решение за възстановяването му. Управляващото дружество 

оповестява на интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, 

съответно за възобновяването му. 

В случай че се налага удължаване на срока на спиране на обратното изкупуване, Управ-

ляващото дружество е длъжно да уведоми за това по реда на чл. 22, ал. 2-4 от 

ЗДКИСДПКИ КФН и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално 

определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включи-

телно в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причи-

ни, Управляващото дружество извършва уведомленията по предходното изречение до 

края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено об-

ратното изкупуване.  

Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди 

началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото дру-

жество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по 

банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ 

деня на подаване на поръчките.  
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното 

изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото 

определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се из-

вършва в дните, посочени в Проспекта и настоящите правила. 

В случаите на временно спиране на обратното изкупуване управляващото дружество на-

режда на лицата, на които е делегирало извършването на действия по продажбата и об-

ратното изкупуване на дялове на договорния фонд, да прекратят приемането на поръчки 

за продажба и обратно изкупуване на дялове за срока на спирането.  

Комисията за финансов надзор може да вземе решение за спирането на обратното изку-

пуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат. 

 

в) Ред за прехвърляне на дялове 

 

Поради възможността за постоянно обратно изкупуване на дяловете на договорния фонд, 

реалното значение на вторичната търговия (прехвърлянето) на дяловете на фонда е зна-

чимо по-малко, отколкото при акции на инвестиционни дружества от затворен тип или 

при акции на обикновените публични дружества. Въпреки това, в случай че инвестито-

рите желаят да прехвърлят дяловете на трето лице, а не да ги продадат обратно на фон-

да, се прилага реда, посочен по-долу. 

Прехвърлянето на собствеността на дяловете има действие след регистрация на прех-

върлянето в "Централния депозитар" АД. Вторичната търговия се извършва съгласно 

нормите на ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ и подзаконовите им актове и правилника на  "Централен 

депозитар" АД. Покупко-продажбата на дяловете се извършва чрез инвестиционен пос-

редник. 

Дяловете на договорния фонд се прехвърлят свободно без ограничения или условия, при 

спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични фи-

нансови инструменти. 

Покупки и продажби на дялове, издадени от договорния фонд, се извършват чрез гише-

тата на управляващото дружество – „Капман Асет Мениджмънт” АД. 

Сделки между лицата (физически и юридически) могат да се сключват и директно. 

Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на регистрационен агент след ре-

гистрацията им в „Централен депозитар“ АД. Пряко сключване на сделки по посочения 

начин е допустимо само, ако не води до нарушаване на забраната за извършване по за-
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нятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на дялове на “С-МИКС” чрез дарение и 

наследяване се извършват също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност ка-

то регистрационен агент, след регистрацията в „Централен депозитар“ АД. 

 

4.3. Необходими документи, при подаване на поръчка за покупка/обратно изку-

пуване на дялове 

 

 от заявител – физическо лице 

- официален документ за самоличност на инвеститора/пълномощника/законния предста-

вител, от който се снема копие, заверено от лицето; 

- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, 

което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни 

действия с финансови инструменти; 

- официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за 

раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема копие, за-

верено от законния представител. 

 

от заявител – юридическо лице и едноличен търговец 

- официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, от кой-

то се снема копие, заверено от лицето;  

- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния ре-

гистър за актуално състояние, издадено най-много 6 месеца преди представянето му; 

- заверено копие от учредителния договор или учредителния акт; 

- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за тези които са вписани в 

регистър БУЛСТАТ и не са вписани в търговския регистър – юридически лица, които не 

са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани 

дружества по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове и др. лица по чл. 3 от Зако-

на за регистър БУЛСТАТ; 

- копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от ли-

цата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи 

на лицензиране, разрешение или регистриране. 

- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация, 

избор на законен представител и адрес; 

- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, 

което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни 

действия с финансови инструменти; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителните собственици на юридическото 

лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрис-

дикцията, в която е регистриран заявителя, изходящ от централен регистър или от ре-

гистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици (до физически ли-

ца) на юридическото лице. 

При промяна на обстоятелства декларирани при подписване на договора, клиентът 

попълва информационна анкетна карта с актуални данни преди приемане на поръчка за 

емитиране/обратно изкупуване на дялове. 

 

4.4 Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за об-

ратно изкупуване на дяловете 

 

а) Метод и честота на изчисляване на цените 

 

Управляващото дружество, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупу-

ване, е длъжно постоянно да предлага дялове от договорния фонд на инвеститорите по 

емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял.  

УД “Капман Асет Мениджмънт” АД изчислява и оповестява нетна стойност на активите на 

един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване два пъти седмично - всеки 

понеделник и сряда не по-късно от 14:00 часа. 
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Емисионната стойност на един дял се изчислява, като към нетната стойност на активите 

на дял се добавят разходите по емитирането на един дял. 

 

ЕС = НСАД + РД 

където: 

ЕС = емисионна стойност (продажна цена)  

НСАД = нетна стойност на активите на дял 
РД = разходи за емитиране на един дял 
 
Управляващото дружество за сметка на договорния фонд, по искане на притежателите на 

дялове в “С-МИКС”, изкупува обратно дяловете по цена, основана на нетната стойност на 

активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, освен в случаите на 

спиране на обратното изкупуване. Цената на обратно изкупуване се изчислява и оповес-

тява всеки понеделник и сряда не по-късно от 14:00 часа. 

 

Цената на един дял на договорния фонд при обратно изкупуване се изчислява, като от 

нетната стойност на активите на дял се извадят разходите по обратното изкупуване на 

един дял. 

ЦК= НСАД - РД 

където: 

ЦК = цена на обратно изкупуване на дял (цена “купува”) 

НСАД = нетна стойност на активите на дял  

РД = разходи за обратно изкупуване на един дял 

 

 

б) информация относно разходите разходите по издаването и по обратното из-

купуване на един дял 

 

Разходите за емитиране на един дял представляват 0,2%* от нетната стойност на акти-

вите на дял и се определят по следната формула: 

РД = НСАД х 0,2% 

където: 

РД = разходи за емитиране на един дял 

НСАД= нетна стойност на активите на дял  

*Съгласно решение на СД на УД от 18.11.2022г. не се дължи такса за записване на 

дялове за периода от 18.11.2022 г. до 31.12.2022г. 

 
Разходите по обратно изкупуване на един дял представляват 0,2% от нетната стойност 

на активите на дял и се определят по следната формула: 

РД = НСАД х 0,2% 

където: 

РД = разходи за обратно изкупуване на един дял 

НСАД= нетна стойност на активите на дял.  

 
в) Честота на обявяване и оповестяване на емисионната стойност и цената на 

обратно изкупуване 

 

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД обявява и извършва оповестява-

не на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – поне-

делник и сряда до 14:00 часа и въвеждане на данни на интернет страницата на упрвля-

ващото дружество/договорния фонд, включително, но не задължително на интернет 

страниците на БАУД/финансова медия/агенция. 

 

г) Промени в разходите за емитиране (надбавката); отстраняване на допуснати 

грешки при изчисляването на емисионната стойност 
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При допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един дял се 

процедира по следните начини: 

• ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на 

която е завишена неговата емисионна стойност с над 0,5 на сто от нетната стой-

ност на активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възстанови 

разликата на притежателя на дял, закупил дела по завишена емисионна стойност 

от средствата на договорния фонд в 10-дневен срок от констатирането на грешка-

та, освен ако притежателят на дяла е бил недобросъвестен, за което подава съот-

ветно нареждане за плащане до депозитаря. 

• ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на 

която е занижена емисионната му стойност с над 0,5 на сто от нетната стойност на 

активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възстанови на дого-

ворния фонд дължимата сума за собствена сметка в 10-дневен срок от констати-

рането на грешката.  

• ако допуснатата грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един 

дял не превишава 0,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял, управ-

ляващото дружество предприема необходимите мерки за избягване на грешки при 

изчисляването на нетната стойност на активите на един дял и за санкциониране 

на виновните лица. 

 

д) Промени в разходите за обратно изкупуване; отстраняване на допуснати 

грешки при изчисляването на цената на обратното изкупуване 

 

При промяна на размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дяловете 

на договорния фонд управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на 

дялове по подходящ начин незабавно след одобрението на промените в правилата на 

договорния фонд. Задължението по предходното изречение се изпълнява най-късно на 

следващия ден след узнаването на одобрението на промените.  

При допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един дял се 

процедира по следните начини: 

• Ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на 

която е занижена цената на обратното му изкупуване с над 0,5 на сто от нетната 

стойност на активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възста-

нови разликата на притежателя на дял, продал обратно дела си по занижена цена, 

от средствата на договорния фонд в 10-дневен срок от констатирането на грешка-

та, освен ако притежателят на дяла е бил недобросъвестен, за което подава съот-

ветно нареждане за плащане до депозитаря. 

• ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на 

която е завишена цената на обратното му изкупуване с над 0,5 на сто от нетната 

стойност на активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възста-

нови на договорния фонд дължимата сума за собствена сметка в 10-дневен срок 

от констатирането на грешката.  

• ако допуснатата грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един 

дял не превишава 0,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял, управ-

ляващото дружество предприема необходимите мерки за избягване на грешки при 

изчисляването на нетната стойност на активите на един дял и за санкциониране 

на виновните лица. 

При изчисляване на нетната стойност на активите на един дял на договорния фонд, еми-

сионната стойност или цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число 

след десетичния знак. 

 

4.5. Описание на правилата за определяне на дохода 

 

Финансовите отчети на Договорен Фонд “С-МИКС” се изготвят от управляващото дружес-

тво съгласно Закона за счетоводството (ЗС) и Международните стандарти за финансовите 

отчети (МСФО) при спазване принципите на счетоводство, методите и техниките за оцен-

ка и отчитане на активите/пасивите и приходите/разходите в ЗС и МСФО. 

 



Проспект договорен фонд “С - МИКС” 

стр. 48 от 51 

Притежателите на дялове имат право на дивидент, пропорционално на дела им в дого-

ворния фонд. Дивидент в договорния фонд се разпределя само по решение на управля-

ващото дружество. В случай, че годишната печалба на Фонда не се разпределя като ди-

виденти, то тя се реинвестира като се увеличава нетната стойност на активите в полза 

на инвеститорите. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да полу-

чат дивидент имат лицата, които притежават дялове на 14-тия ден след деня на вземане 

на решение от управляващото дружество за разпределение на дивидент. Решението за 

разпределение на дивидент се взима само след приключване на финансовата година и 

след заверка на финансовите отчети от регистриран одитор. Притежателите на дялове 

могат да получат дивидент на гишетата, осигурени от управляващото дружество. Прите-

жателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си и при продажба-

та/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях като разлика меж-

ду цената на придобиване и на продажба. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОТЧЕТИТЕ 

 

Годишните и междинни финансови отчети, заедно с докладите за дейността и одиторски-

те доклади, са на разположение на инвеститорите на адреса на управление на управля-

ващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД в гр.София, УД “Капман Асет Менидж-

мънт”АД, ул.”Три уши” №8, ет. 6 (тел. +359 2 40 30 200) от 10:00 до 16:00 часа всеки 

работен ден и на електронната страница на управляващото дружество- 

http://capman.bg/asset-management , както и на страницата на Комисия за финан-

сов надзор- www.fsc.bg. 

 

Финансовите отчети на Договорен Фонд “С-БОНДС” се изготвят от управляващото дру-

жество съгласно Закона за счетоводството (ЗС) и Международните стандарти за финан-

сово отчитане (МСФО) при спазване принципите на счетоводство, методите и техниките 

за оценка и отчитане на активите/пасивите и приходите/разходите в ЗС и МСФО. 

 

Годишните и шестмесечни отчети на Фонда, докладите за дейността и одиторските 

доклади са публикувани в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за Финансов 

Надзор и са достъпни за инвеститорите на следните места:  

✓ В офиса на Управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, 

ул. „Три уши” No 8; тел. +359 2 40 30 200, от 10:00 до 16:00 ч.;  

✓ На интернет страницата на Управляващото Дружество: http://capman.bg/asset-

management/ 

✓ До 10-о число на съответния месец Управляващото дружество оповестява на 

интернет страницата си http://capman.bg/asset-management/ обобщена 

информация за структурата на портфейла на фонда по видове активи към 

последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за 

процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови 

инструменти. 

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1 Надзорна държавна институция; номер и дата на разрешението за органи-

зиране и управление на договорен фонд „С-МИКС” 

Надзорната държавна институция на управляващото дружество и на договорния фонд е 

Комисия за финансов надзор. 

Управляващото дружество е получило разрешение за организиране и управление на до-

говорен фонд „С-МИКС” с Решение № 473 – ДФ от 01.07.2016г. на КФН. 

Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ с номер 177045443. 

 

6.2 Места, където правилата на договорния фонд са достъпни за инвеститори-

те 

Правилата на фонда, както и другите вътрешни актове са достъпни на адреса на управ-

ляващото дружество в гр.София 1301, ул. Три Уши 8, ет.6 (тел. +359 2 40 30 200) и на 

http://www.fsc.bg/
http://capman.bg/asset-management/
http://capman.bg/asset-management/
http://capman.bg/asset-management/
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електронната страница на Финансова група Капман - http://capman.bg/asset-

management.  

 

6.3 Информация относно капитала и дяловете на фонда 

 

а)  Размер на капитала, с който договорния фонд е учреден 

 

Фондът няма капитал по смисъла на Търговския закон, който се вписва в търговския ре-

гистър. Фондът се учредява с вписването му в регистъра, воден от КФН, без да е набрал 

парични средства и без да притежава имущество. 

 

б)  Начини за увеличаване или намаляване на капитала 

Броят на дяловете на договорния фонд се променя в резултат на тяхното издаване (про-

дажба) или обратно изкупуване. Дяловете се издават по емисионна стойност срещу зап-

лащането на парична вноска, равна на емисионната стойност и се изкупуват обратно по 

искане на притежателите на дяловете. Редът и условията за определяне на емисионната 

стойност и на цената на обратно изкупуване на дялове са описани подробно в т.4.3 от 

настоящия проспект.  

 

в)  Брой и номинална стойност на дяловете при учредяване на договорния фонд 

Имуществото на ДФ “С-МИКС” се състои от активи (ценни книжа, вземания, парични 

средства) и пасиви (задължения), чиято структура е съобразена с изискванията на 

ЗДКИСДПКИ, подзаконовите актове по неговото прилагане, правилата на фонда и този 

проспект. 

Имуществото на договорния фонд е разделено на дялове. Дяловете на договорния фонд 

са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в “Централен депозитар” АД (безналич-

ни ценни книжа). Договорният фонд издава само безналични дялове с еднакви права, 

като номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лв. “С-МИКС” не може да издава 

други ценни книжа освен дялове. 

 

г) Обстоятелства, при които може да се вземе решение за прекратяване на до-

говорния фонд, като и ред при прекратяване, разгледани във връзка с правата 

на притежателите на дялове 

Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разреше-

ние на комисията: 

а. когато всички останали участващи в преобразуването колективни инвестицион-

ни схеми са с произход от Република България; 

б. когато договорният фонд е преобразуваща се колективна инвестиционна схема 

и в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други 

държави членки. 

Договорният фонд може да се преобразува и в другите, предвидени в зкаона случаи. За 

извършване на преобразуване на договорния фонд се взема съответно решение от Съве-

та на директорите на управляващото дружество. Условията и редът за преобразуване и 

за прекратяване договорния фонд се определят с наредба. 

Договорният фонд може да бъде прекратен по решение на Съвета на директорите на 

Управляващото дружество.  
Освен по реда на чл. 363, букви "а" от Закона за задълженията и договорите договорни-

ят фонд се прекратява принудително: 

1. при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управле-

ние на договорния фонд; 

2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в 

несъстоятелност на управляващото го дружество не е избрано ново управляващо дру-

жество или фондът не е преобразуван чрез сливане или вливане.  

Във всички случаи, договорният фонд може да бъде прекратен след получаване на раз-

решение за прекратяването от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление 

„Надзор на инвестиционната дейност”, предоставено по реда и при условията на дейст-

ващото законодателство.  
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Ликвидацията се извършва от Съвета на директорите на Управляващото дружество или 

от определено от него лице/лица. Лицата, посочени за ликвидатори на договорния фонд, 

се одобряват от КФН. Ликвидаторът довършва текущите дела, събира вземанията, осреб-

рява имуществото и удовлетворява кредиторите на фонда. След уреждане на задълже-

нията на договорния фонд и определяне на остатъка от неговото имущество, подлежащо 

на разпределение, ликвидаторът публикува в централен ежедневник, посочен в проспек-

та , съобщение за реда и начина за изплащане на ликвидационните дялове на инвести-

торите в договорния фонд. Изплащането се извършва само в парична форма. 

След удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество, дого-

ворният фонд се заличава от регистъра на КФН по искане на ликвидатора. 

д) Права по дяловете на договорния фонд 

• Право на част от имуществото - Всеки дял в договорния фонд дава право на 

съответна част от имуществото на договорния фонд. 

• Право на ликвидационен дял - В случай на ликвидация на договорния фонд, 

притежателите на дялове имат право на съответна част от имуществото на фонда 

изразена в пари. 

• Право на дивидент (доход от дялово участие съгласно &1 т.4 от Допълнителните 

разпоредби на ЗКПО) - Притежателите на дялове имат право на дивидент, про-

порционално на дела им в договорния фонд. Дивидент в договорния фонд се раз-

пределя само по решение на управляващото дружество. Авансовото разпределе-

ние на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, които 

притежават дялове на 14-тия ден след деня на вземане на решение от СД на уп-

равляващото дружество за разпределение на дивидент. Решението за разпреде-

ление на дивидент се взима само след приключване на финансовата година и след 

заверка на финансовите отчети от регистриран одитор. Управляващото дружество 

оповестява крайните дати за подаване на поръчки и за сключване на сделки по 

записване, обратно изкупуване и/или прехвърляне на дялове на договорния 

фонд, в резултат на които приобретателят по тях ще има право да получи дохода 

по дяловете, на интернет страницата си, както и на видно място на гишетата, къ-

дето се приемат поръчки за емитиране и обратно изкупуване. Началната дата за 

изплащане на дивидента се оповестява на интернет страницата на управляващото 

дружество, както и на видно място на гишетата, където се приемат поръчки за 

емитиране и обратно изкупуване, но не по- късно от 60 дни от решението на СД 

на управляващото дружество по предходната алинея. Притежателите на дялове 

могат да получат дивидент на гишетата, осигурени от управляващото дружество. 

Притежателите на дялове могат да получат дивидент на гишетата, осигурени от 

управляващото дружество. Притежателите на дялове могат да реализират дохода 

от инвестицията си и при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните 

дялове или на част от тях като разлика между цената на придобиване и на про-

дажба. 

• Право на обратно изкупуване - Всеки притежател на дялове по всяко време 

има право да иска дяловете му да бъдат изкупени обратно от договорния фонд 

чрез управляващото дружество, освен когато обратното изкупуване е спряно в 

предвидените от закона или в Правилата на фонда случаи. Искането за обратно 

изкупуване може да се отнася за част или за всички дялове, притежавани от ин-

веститорите. 

• Право на информация за инвестиционната дейност на договорния фонд - 

При писмено поискване от страна на инвеститор в договорен фонд, същият има 

право да бъде информиран за резултатите от управлението на портфейла на фон-

да, както и да му бъдат изпратени по предпочитан от него начин отчети за управ-

лението и/или дейността на договорния фонд, изготвяни и предоставяни на ком-

петентните институции по силата на нормативен акт, при условие, че предоставя-

нето и публикуването на тези отчети (ако такова се изисква по закон, е станало 

факт).  

Правото на информация на инвеститорите във фонда не може да противоречи на 

забрана или ограничение за разкриване на информация, предвидено в нормати-

вен акт, както и да води до разкриване на търговска тайна и ноу-хау на управля-
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ващото дружество. Притежателите на дялове имат право да подават жалби съг-

ласно Наредба 44; 

• Право на жалби - притежателите на дялове имат право да подават жалби съг-

ласно Наредба 44 на КФН. Съгласно Политиката за приемане и обработване на 

жалбите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, всеки клиент на управляващото 

дру-жество има прав да подаде безплатно жалба в офиса на управляващото дру-

жество. Разглеждането, обработването и отговора на жалбата се извършват без 

излишно за-бавяне, но не по-късно от 10 работни дни от датата на постъпването 

й. 

 

6.4 Източници на допълнителна информация 

Правилата на договорния фонд, проспектът, документът с ключова информация за ин-

веститора, както и допълнителна информация за договорния фонд и могат да бъдат по-

лучени безплатно всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес:  

гр.София, УД “Капман Асет Мениджмънт”АД, ул.”Три уши” №8, ет. 6, тел. +359 2 40 

30 200, e-mail: mail@capman.bg 

Проспектът и правилата на договорен фонд „С-МИКС” са достъпни и на Интернет адреси: 

http://capman.bg/asset-management,  

 

Правилата, проспекта, периодичните му отчети, както и допълнителна информация за 

договорния фонд и безплатно копие на проспекта могат да се получат всеки работен ден 

от 10.00 до 16.00 часа на адрес:  

гр.София, 1000 

УД “Капман Асет Мениджмънт”АД,  

ул.”Три уши” №8, ет. 6 

тел. 02 40 30 200 

Посочените документи и информация са достъпни и на електронна страница на управля-

ващото дружество в Интернет (web-site): http://capman.bg/asset-management/ 

 

6.5 Дата на публикуване на проспекта 

Проспектът е публикуван на 20.07.2016г. Последна актуализация: 18.11.2022г. 

Членовете на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Капман Асет Менидж-

мънт” АД са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или 

непълни данни в проспекта.   

Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството (съставителите на финансовите отчети на 

фонда) отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от 

неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на фонда, регистри-

рания одитор за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.  

Долуподписаните лица, членове на Съвета на директорите на Управляващо дружество 

„Капман Асет Мениджмънт” АД декларират, че Проспектът отговаря на изискванията на 

закона. 

 

За „Капман асет мениджмънт“ АД: 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

/А. Домозетски- Изп.  директор/  /Н. Ялъмов- Прокурист/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

Правила за оценка на активите на договорен фонд "С-МИКС", приети по решение от 

19.01.2016г. на Съвета на директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД, изменени и 

допълнени с решение на СД от 29.12.2017 г., изменени и допълнени с решение на СД от 

16.08.2018г. 

http://capman.bg/asset-management
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