
 

 

 

 
Договорен Фонд “КАПМАН ФИКС” 

 

 

 
ПРОСПЕКТ  

ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ  

НА ДЯЛОВЕ  
 
 

 

 

 

Договорен фонд “Капман Фикс” е колективна инвестиционна схема от отворен тип за ин-

вестиране в прехвърляеми ценни книжа  и други ликвидни финансови активи, при пое-

мане на ниско ниво на риск. 

Договорен фонд “Капман ФИкс”, организиран и управляван от УД “Капман Асет Менидж-

мънт” АД емитира/обратно изкупува дялове, предоставящи еднакви права на техните 

притежатели. Брoят на дяловете на “Капман Фикс” се променя в зависимост от обема на 

извършваните продажби и обратно изкупуване на дялове.  

 

Проспектът за публично предлагане на дялове на договорен фонд “Капман Фикс” съдър-

жа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително 

основните рискове, свързани с фонда. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с 

проспекта, преди да вземат решение да инвестират. 

 

 

 

 

Последна актуализация: 14.03.2023 г. 
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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 “Капман Фикс” – договорен 

фонд организиран и управляван от Управляващо 

дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД със 

седалище 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 

“Капман Фикс”. 

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 пос-

редник 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 “Капман 

Фикс” 

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

ръчка) за продажба или обратно изкупуване на 

дяловете на договорен фонд “Капман Фикс”  

Дата на сетълмент Дата на приключване на сделка 

Инвестиционен портфейл 

 

Съвкупността от притежавани от Договорен Фонд 

“Капман Фикс” ценни книжа и други финансови 

активи, които са придобити чрез инвестиране на 

парични средства, набрани от продажбата на 

дялове на Договорен Фонд “Капман Фикс”  

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 схема 

(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 

Ипотечни облигации Дългови ценни книжа, издавани от банка и 
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 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 

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 “Капман Фикс” 

продава своите дялове, основана на нетната 

стойност на активите на фонда и определена за 

най-близкия ден, следващ деня, в който е пода-

дена поръчката на инвеститора за закупуване на 

дялове 

Цена на обратно изкупуване 

 

Цената, по която Договорен Фонд “Капман Фикс” 

изкупува обратно своите дялове, основана на 

нетната стойност на активите на фонда и опре-

делена за най-близкия ден, следващ деня, в 

който е подадена поръчката от притежателя на 

дялове във фонда, предлагащ дяловете си за об-

ратно 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 Регулиран пазар е многостранна система, орга-

низирана и/или управлявана от пазарен опера-

тор, която среща или съдейства за срещането на 

интересите за покупка и продажба на финансови 

инструменти на множество трети страни чрез 

системата и в съответствие с нейните недискре-

ционни правила по начин, резултатът от който е 

сключването на договор във връзка с финансо-

вите инструменти, допуснати до търговия съг-

ласно нейните правила и/или системи, лицензи-

рана и функционираща редовно в съответствие с 

изискванията на този закон и актовете по прила-

гането му. Регулиран пазар е и всяка многост-

ранна система, която е лицензирана и функцио-

нира като регулиран пазар в съответствие с Ди-

ректива 2014/65/ЕС 

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

ал.1 и 2 от ЗПФИ, функциониращ редовно, приз-

нат и публично достъпен 
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1. Информация относно управляващото дружество 

1.1. Държава членка по произход 

Договорният фонд “Капман Фикс” е организиран и управляван от УД “Капман Асет Мени-

джмънт” АД. ДФ „Капман Фикс“ и УД “Капман Асет Мениджмънт” АД са с произход Репуб-

лика България. 

1.2. Наименование, правно-организационна форма, седалище и адрес на управ-

ление 

“Капман Асет Мениджмънт” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управ-

ление в гр. София 1000, ул.” Три уши” № 8, ет. 6. 

1.3. Дата на регистрация и срок 

„Капман Асет Мениджмънт“ АД е учредено на 13.08.2003 г. Дейността на дружеството не 

е ограничена със срок. 

1.4. Други управлявани от „Капман Асет Мениджмънт“ АД колективни инвести-

ционни схеми. 

Към датата на настоящия Проспект УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД е организирало и 

управлява следните договорни фондове: ДФ “Капман Капитал”, ДФ „Капман Макс“, ДФ 

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

1.5. Имена и длъжности в дружеството на членовете на административните, уп-

равленските и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности извън 

дружеството, когато те 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 са от значение за „Капман Асет Мениджмънт“ АД: 

Антон Владимиров Домозетски - член на СД на „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; 

управител на „Капман рент а кар“ ЕООД, ЕИК 203081301; 

Николай Петков Ялъмов – член на СД и представляващ „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. 

1.6. Сума на записания капитал с посочване на внесената част 

Размерът на записания капитал на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД е 250 000 лв. и той 

е внесен изцяло. Капиталът на дружеството е разпределен в 250 000 обикновени безна-

лични непривилигировани акции с право на един глас с номинална стойност 1 лев всяка 

една. 



Проспект договорен фонд “Капман Фикс” 

стр. 5 от 34 

1.7. Подробности относно политиката за възнагражденията 

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, 

мащаба и комплексността на дейността на управляващото дружество, структурата на 

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

дейности.  

Възнагражденията в Управляващото дружество се формират принципно в зависимост от 

следните основни елементи: нивото на длъжността, нивото на компетенции, постигнати 

резултати. До настоящия момент възнагражденията в управляващото дружество са 

включвали само постоянен елемент. Управляващото дружество може да изплаща и до-

пълнителни възнаграждения с непостоянен характер в предвидените в Кодекса на труда 

за извънредни случаи като напр. за извънреден труд. Управляващото дружество може да 

изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер и под формата на ед-

нократни възнаграждения за получени годишни резултати, целеви бонуси за изпълнение 

на допълнително възложени или успешно изпълнени допълнителни задачи. Възнаграж-

денията в управляващото дружество могат да включват непаричен компенсационен па-

кет - средства за здравна профилактика, средства за подобряване условията на труда и 

техническата/компютърна обезпеченост, средства за повишаване на професионалната 

квалификация. Непаричния компенсационен пакет не включва безплатно облекло и зас-

траховки. Управляващото дружество не създава Комитет по възнагражденията предвид 

настоящата си вътрешна организация. При увеличаване на обхвата и комплексността на 

своята дейност, управляващото дружество ще създаде такъв комитет при спазване на 

нормативните изисквания. Съветът на директорите отговаря съвместно за определянето 

на конкретните възнаграждения като отчита тяхното влияние върху риска и управление-

то на риска, капитала и ликвидността на управялващото дружество. При вземането на 

решения се отчитат не само интересите на персонала, но и дългосрочните интереси на 

акционерите в дружеството, както и на притежателите на дялове в управляваните дого-

ворни фондове. Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество, на 

които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и въз-

награжденията, извършват периодичен преглед за спазването на изискванията на Поли-

тиката за възнагражденията 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 политиката за възнагражденията се подлага на централен и независим 

вътрешен преглед от Ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“ най-малко вед-

нъж годишно, но не по-късно от 90 дни от края на календарната година, за която се из-

вършва прегледът, като при констатирана необходимост от промяна изготвя съответен 

доклад до Съвета на директорите. Политиката се актуализира съобразно промените на 

пазара и на финансовото 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 секция Документи.  

Освен възнаграждението към управляващото дружество, от средствата на договорния 

фонд не се изплащат под никаква форма възнаграждения, стимули, бонуси и други обла-

ги 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. 

2. Информация за договорния фонд 

2.1. Наименование 

Наименованието на договорния фонд е „Капман Фикс“ 

2.2. Дата на учредяване, срок 

http://www.capman.bg/asset-management/bg/
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ДФ „Капман Фикс“ е учреден след получаване на разрешение за организиране и управ-

ление на договорен фонд № 88-ДФ от 17.05.2010 г. от Комисията за финансов надзор. 

Фондът е създаден с неограничен срок на съществуване. 

2.3. Мястото, където могат да бъдат получени Правилата на фонда, проспекта, 

периодичните отчети и допълнителна информация 

Правилата на фонда, Проспекта, годишните и междинните финансови отчети, доклади за 

дейността и одиторските доклади, както и допълнителна информация относно Договор-

ния фонд и Управляващото дружество, могат да бъдат получени безплатно в офиса на 

управляващото дружество в гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6.  

Телефон: +359 2 40 30 200 

e-mail: mail@capman.bg 

Посочените документи и информация са достъпни и на електронна страница в Интернет 

(web-site): http://capman.bg/asset-management/ 

2.4. Условия на данъчната система, приложима за договорния фонд, които са от 

значение за притежателите на дялове. 

Задължения за предоставяне на информация от страна на Управляващото дру-

жество 

Управляващото дружество е длъжно да предоставя на изпълнителния директор на НАП 

информация за размера на изплатените доходи от спестявания, до 30 април на годината, 

следваща годината на изплащане на дохода. Информацията обхваща всички доходи от 

спестявания, изплатени през съответната календарна година. 

Данъчен режим на Фонда  

Печалбата на Фонда не се облага с корпоративен данък. 

Данъчен режим на притежателите на дялове във Фонда  

Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под 

формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и 

документално доказаната цена на придобиване на дяловете). 

Данъчно облагане на физически лица 

Доходите на местните физически лица или физически лица, установени за данъчни цели 

в държава членка на Европейския съюз или в друга държава членка на Европейското 

икономическо пространство, реализирани при сделки с дялове на Договорния фонд, са 

необлагаеми. 

Доходите от сделки с дялове на Договорния фонд, получени от физически лица, устано-

вени в трета държава, се облагат с окончателен данък в размер 10% върху облагаемия 

доход. 

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от Договорния фонд в 

полза на местни или чуждестранни физически лица, се облагат с данък при източника в 

размер 5 на сто върху брутния размер. 

Други случаи на освободени от данък доходи от дяловете на договорния фонд са: 

- данък върху наследството от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без 

ограничения; 

- имущества, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. 

Данъчно облагане на юридически лица 

Доходите на чуждестранни юридически лица (с изключение на случаите, когато 

дивидентите се реализират от чуждестранното юридическо лице чрез място на стопанска 

дейност в страната), на местни юридически лица, които не са търговци (включително на 

общини) от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени (персонифицирани) от 

mailto:mail@capman.bg
http://capman.bg/asset-management/
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местни юридически лица се облагат с данък при източника в размер от 5 на сто върху 

брутния размер.  

Когато дивидентите или ликвидационните дялове са разпределени в полза на: 1. местно 

юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на 

държавата; 2. договорен фонд или 3. чуждестранно юридическо лице, което е местно 

лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на 

случаите на скрито разпределение на печалба, тези доходи са необлагаеми. 

Доходите от дивиденти или ликвидационните дялове, разпределени от Фонда, получени 

от местни юридически лица – търговци, се вземат предвид при определяне на финансо-

вия резултат за данъчни цели на тези юридически лица – търговци, на основата на който 

се определя облагаемата им печалба. 

За местните юридическите лица и чуждестранните юридически лица, които осъществяват 

стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност или получават 

доходи от източник в Република България - притежатели на дялове в договорния фонд, 

данъчният финансов резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява с печалбата, 

определена като положителната разлика между продажната цена и документално 

доказаната цена на придобиване на дялове на договорния фонд по сделки, сключени 

при условията и по реда на обратно изкупуване от самия фонд. От друга страна, за посо-

чените в предходното изречение лица, счетоводният финансов резултат се увеличава със 

загубата, определена като отрицателната разлика между продажната цена и 

документално доказаната цена на придобиване на дяловете на договорния фонд, когато 

сделката е сключена при условията и по реда на обратно изкупуване от самия фонд.  

Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с дялове на Договорният 

фонд, когато разпореждането е извършено при условията и по реда на обратно 

изкупуване на дялове от самия Договорен фонд. В случай, че сделките с дялове на 

Фонда не са в резултат на обратно изкупуване, положителните резултати от тях са 

облагаеми.  

Чуждестранните лица - притежатели на дялове в договорния фонд следва да имат 

предвид, че когато между Република България и съответната чужда държава, чието 

местно лице е получателят на дохода, има сключена Спогодба за избягване на двойното 

данъчно облагане, нейните разпоредби имат приоритет пред българското вътрешно 

законодателство. 

Настоящата информация не е изчерпателна и не представлява правен или данъчен 

съвет. Данъчното облагане зависи от конкретни обстоятелства, свързани с инвеститора, 

и може да се променя в бъдеще. 

2.5. Счетоводни дати и дати на разпределяне на дохода 

Финансовите отчети на Договорен Фонд “Капман Фикс” се изготвят от управляващото 

дружество съгласно Закона за счетоводството (ЗС) и Международните стандарти за фи-

нансово отчитане (МСФО) при спазване принципите на счетоводство, методите и техни-

ките за оценка и отчитане на активите/пасивите и приходите/разходите в ЗС и МСФО. 

Управляващото дружество е длъжно да представи на КФН и на обществеността следните 

отчети за дейността на фонда:  

✓ годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;  

✓ шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в 

срок 30 дни от края на отчетния период.  

До 10-о число на съответния месец управляващото дружество оповестява на интернет 

страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на колективната 

инвестиционна схема Фонда по видове активи към последната дата на предходния месец. 

До 30 март ежегодно Съветът на директорите на управляващото дружество съставя за 

изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността на договорния фонд 
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и го представя за проверка на избрания от управляващото дружество регистриран 

одитор. 

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. 

В случай, че постигнатата печалба на Фонда не бъде разпределена като доход между 

притежателите на дялове, тя се реинвестира, в резултат на което нараства нетната стой-

ност на активите в интерес на притежателите на дялове на Фонда.  

2.6. Имената на одиторите, отговарящи за проверката и заверката на счетовод-

ната информация 

Одитор на договорен фонд „Капман Фикс“ е одиторско дружество „Филипов Одитинг” 

ООД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания 

под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО 

под регистрационен № 168, чрез Велин Кънчев Филипов. 

2.7. Сведения за видовете и основните характеристики на дяловете 

2.7.1. Характер на правата на притежателите на дялове от договорния фонд 

Имуществото на договорния фонд е разделено на дялове. Дяловете на договорния фонд 

са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в “Централен депозитар” АД (безналич-

ни финансови инструменти). Договорният фонд издава само безналични дялове с еднак-

ви права, като номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лв. “Капман Фикс” не може 

да издава други финансови инструменти освен дялове. 

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. Договорният Фонд издава и изкупува обратно как-

то цели дялове така и частични, закръглени до четвъртия знак след десетичната запетая. 

Всички дялове на ДФ, дават еднакви права на своите притежатели, както следва: 

✓ 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, 

съответстваща на притежаваните от него дялове. 

✓ 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 

http://capman.bg/asset-management/
http://capman.bg/asset-management/
http://capman.bg/asset-management/
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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 в офиса на дру-

жеството. Началната дата за изплащане на дивидента се оповестява на интернет 

страницата на управляващото дружество, както и на видно място в неговия офис, 

но не по- късно от 60 дни от решението на СД на управляващото дружество по 

предходната алинея. Притежателите на дялове могат да получат дивидент по бан-

ков път, по посочени от тях банкови сметки. 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 придоби-

ване и на продажба. 

✓ Право на обратно изкупуване - Всеки притежател на дялове по всяко време 

има право да поиска 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 - Всеки инвеститор има право на информация, 

съдържаща се в Проспекта, общия информационен документ и периодичните 

отчети на договорния фонд, както и на друга публична информация относно 

фонда. Управляващото дружество предоставя безплатно, при поискване от 

инвеститорите, Проспекта, общия информационен документ и последните 

публикувани годишен и 6-месечен отчет на фонда. 

✓ Право на подаване на жалби - Съгласно Политиката за приемане и обработва-

не на жалбите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, всеки клиент на управлява-

щото дружество има право да подаде безплатно жалба в офиса на управляващото 

дружество. Обработването и отговорът на жалбата се осигуряват от управляващо-

то дружество, което гарантира справедливото й разглеждане. Информация относ-

но Политиката за приемане и обработване на жалби е публикувана на интернет 

страницата на управляващото дружество. 

2.7.2. Документи, удостоверяващи правото на собственост 

Дяловете на договорния фонд са регистрирани по сметки в “Централен депозитар” АД 

(безналични финансови инструменти). Централният депозитар води книгата на притежа-

телите на дялове и при поискване от инвеститора може да издава удостоверителни доку-

менти за собственост. 

2.7.3. Характеристики на дяловете 

Дяловете на договорен фонд „Капман Фикс“ са поименни, безналични финансови инст-

рументи с номинална стойност 10 лв. Дяловете се регистрират в лични подсметки на дя-

лопритежателите в „Централен депозитар“ АД. 

2.7.4. Право на глас 

Дяловете на ДФ „Капман Фикс“ АД не носят право на глас, поради характеристиките на 

Фонда, който е неперсонифицирано обособено имущество, а не акционерно дружество, и 

няма дружествени органи, в това число няма общо събрание на акционерите или друг 

подобен орган.  

 

2.7.5. Обстоятелства, при които може да бъде взето решение за прекратяване на 

договорния фонд, и ред за прекратяване, що се отнася в частност до правата на 

притежателите на дяловете 

Договорният фонд може да бъде прекратен доброволно по решение на Съвета на дирек-

торите на Управляващото дружество.  

Договорният фонд се прекратява принудително: 
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- при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управле-

ние на договорния фонд; 

- при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, ако 

не се осъществи замяната му. 

- в други предвидени от закона случаи. 

Във всички случаи, договорният фонд може да бъде прекратен след получаване на раз-

решение за прекратяването му от КФН по предложение на заместник-председателя, ръ-

ководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, предоставено по реда и при 

условията на действащото законодателство. Лицата, предложени за ликвидатори на 

фонда, както и планът за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за 

защита на притежателите на дялове, включително забрана да се извършват сделки с 

активи на фонда, освен ако това се налага от ликвидацията, се одобряват с 

разрешението на КФН. Договорният фонд се заличава с отписването му от регистъра на 

КФН. 

2.8. Фондови борси или пазари, на които са котирани или търгувани дяловете 

Дяловете на ДФ „Капман Фикс“ не са приети за търговия на фондови борси и/или други 

места за търговия.  

Прехвърлянето на вече издадени дялове се извършва свободно съгласно изискванията 

на действащото законодателство и правилата на „Централен депозитар” АД. В правилата 

на договорния фонд не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на 

дяловете.  

Сделки между физически или юридически лица могат да се сключват и директно. 

Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник, 

извършващ дейност като регистрационен агент. Пряко сключване на сделки по 

посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за 

извършване по занятие на сделки с финансови инструменти. Прехвърляне на дялове на 

Фонда чрез дарение и наследяване се извършват също чрез инвестиционен посредник, 

извършващ дейност като регистрационен агент. 

2.9. Условия и ред за емитиране (продажба) на дяловете 

УД "Капман Асет Мениджмънт" АД предлага постоянно дяловете на договорен фонд 

"Kaпман Фикс" от свое име и за сметка на договорния фонд.   

Инвеститорите записват дялове в офиса на УД "Капман Асет Мениджмънт" АД в гр. Со-

фия, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, въз основа на писмена поръчка - договор за покупка на 

дялове, 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 раз-

поредителни действия с финансови инструменти и декларация, че не извършва по заня-

тие сделки с финансови инструменти. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката 

се подава чрез инвестиционен посредник. 

Поръчки за покупка на дялове се приемат всеки работен ден между 9:00 и 17:00 часа в 

офиса на управляващото дружество.   

Емисионната стойност на дяловете на договорния фонд се основава на на нетната стой-

ност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.10 на 

сто от нетната стойност на активите на един дял. 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, определянето на емисионната стойност се 

извършва на следващия работен ден. Задължението за издаване на дялове се изпълнява 

в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката, по цена, равна на емисионната 

стойност определена за най- близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката 

за покупка/ден за оценка/. 
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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, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло 

число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, по реда, предвиден в 

правилата на Централния депозитар. 

С подписването на поръчката за покупка на дялове инвеститорът се съгласява 

да поеме за своя сметка всички банкови разходи. 

Всички поръчки за покупка на дялове, получени в периода между две изчислявания на 

емисионната 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, 

по начин, посочен от заявителя: в офиса на управляващото дружество, по пощата или по 

e-mail. 

Внасянето на сумата се извършва към момента на подаване на поръчката за покупка на 

дялове по открита на името на Фонда банкова сметка в лева при ТБ „ОББ” АД, BIC 

UBBSBGSF, IBAN BG53UBBS80021013102030.  

2.10. Условия и ред за обратно изкупуване на дяловете и обстоятелства, при ко-

ито може да бъде спряно обратното изкупуване. 

2.10.1. Условия и ред за обратно изкупуване на дялове 

Дейността по обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез 

управляващото дружество, което е длъжно да изкупува обратно дяловете на ДФ „Капман 

Фикс“ при поискване от страна на дялопритежател, освен в случаите на спиране на об-

ратното изкупуване. Обратното изкупване се извършва по цена, основана на нетната 

стойност на активите на един дял, намалена с разходите по емитирането в размер на 

0,10 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-

ване на поръчката, 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 9:00 и 

17:00 часа в офиса на Управляващото дружество. 

Обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество 

за сметка на Фонда, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента за обратно изку-

пуване на дялове. Задължително условие за обратното изкупуване е дяловете на Фонда 

да се съхраняват по клиентска подсметка на инвеститора към сметка на УД „Капман Асет 

Мениджмънт” АД в регистър Б на „Централен депозитар” АД. В случай, че дяловете се 

съхраняват в регистър Б по клиентска подсметка на инвеститора към сметка на 

определен инвестиционен посредник/депозитар/попечител, обратното изкупуване е 

възможно само след прехвърлянето на тези дялове от клиентската подсметка при 

инвестиционния посредник/депозитар/попечител в клиентска подсметка на инвеститора 

към сметка на „Капман Асет Мениджмънт” ЕАД в регистър Б на „Централен депозитар” 

АД.   

Всеки инвеститор, посочва в писмената поръчка-договор за обратно изкупуване 

на дялове, че паричните средства следва да му бъдат изплатени по банков път 

като указва и банкова сметка. С подписването на поръчката инвеститорът се 

съгласява да поеме за своя сметка всички банкови разходи по извършения пре-

вод. 
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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, 

по начин, посочен от заявителя: в офиса на управляващото дружество, по пощата или по 

e-mail. 

2.10.2. Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване 

С решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество може временно да се 

спре обратното изкупуване на дяловете на Фонда. Спирането е възможно при условията 

и по реда, предвидени в правилата на Фонда само в изключителни случаи, ако обстоя-

телствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите 

на дялове, включително в следните случаи: 

1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Фонда са 

допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е 

подложено на ограничение; 

2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на 

Фонда или той не може да се разпорежда с тях, без да увреди интересите на 

притежателите на дялове; 

3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез 

сливане или вливане на Фонда при условията и по реда на глава четиринаде-

сета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата;  

4. в случай на разваляне на договора с депозитаря, отнемане на лиценза му или 

налагане на други ограничения относно дейността му, или ако депозитарят 

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. 

Заедно с решението за спиране на обратното изкупуване на дяловете на договорния 

фонд, Управляващото дружество взема решение и спира емитирането на дялове за срока 

на временното спиране на обратното 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.  

Управляващото дружество уведомява за взетото решение във връзка с тези обстоятелст-

вата КФН, съответните компетентни органи на всички държави членки, в които предлага 

дяловете на Фонда, както и Депозитаря на Фонда, до края на работния ден, съответно 

уведомява за възобновяване на обратното изкупуване на дялове до края на работния 

ден, предхождащ възобновяването. Управляващото дружество е длъжно да уведоми при-

тежателите на дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и 

при последващо решение за възобновяването му до края на работния ден, предхождащ 

възобновяването. Управляващото дружество оповестява на интернет страницата си ре-

шението за спиране на обратното изкупуване, съответно за възобновяването му. 

В случай че се налага удължаване на срока на спирането, Управляващото дружество е 

длъжно да уведоми за това по описания по горе ред КФН и депозитаря, не по-късно от 7 

дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спира-

нето е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е 

било спряно поради технически причини, Управляващото дружество извършва уведомле-

нията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която 

е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. Уведомяването на притежателите 

на дялове се извършва в същия срок по описания по- горе ред. 
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Обратното изкупуване се възобновява от управляващото дружество след изтичане на 

срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в реше-

нието за удължаване на срока на спиране на обратното изкупуване.  

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване трябва да 

бъдат обявени в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявя-

ване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, по-

сочени в този проспект. Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на 

обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпъл-

няват. Управляващото дружество 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.  

2.10.3. Необходими документи, при подаване на поръчка за покупка/обратно 

изкупуване на дялове 

 от заявител – физическо лице 

✓ официален документ за самоличност на инвеститора/пълномощника/законния 

представител, 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, когато поръчката се подава 

от пълномощник; 

✓ официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт 

за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема 

копие, заверено от законния представител; 

✓ други документи във връзка с извършването на идентификация и комплексна про-

верка на лицето съгласно изискванията на ЗМИП. 

от заявител – юридическо лице и едноличен търговец 

✓ официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, 

от който се снема копие, заверено от лицето;  

✓ оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответ-

ния регистър за актуално състояние, издадено най-много 6 месеца преди предста-

вянето му; 

✓ заверено копие от учредителния договор или учредителния акт; 

✓ копие от картата за идентификация от регистър БУЛСТАТ, за тези лица, 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 Закона за регистър БУЛСТАТ; 

✓ копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, 

от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, коя-

то подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране. 

✓ за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регист-

рация, 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, когато поръчката се подава 

от пълномощник; 

✓ декларация по ЗМИП/ППЗМИП за физическите лица - действителни собственици 

на юридическото лице или другото правно образувание или удостоверение или 

друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е ре-

гистриран заявителя, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, 
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от който е видно кои са действителните собственици (до физически лица) на юри-

дическото лице или друго правно образувание; 

✓ други документи във връзка с извършването на идентификация и комплексна 

проверка на лицето съгласно изискванията на ЗМИП. 

2.11. Правила за определяне и разпределяне на дохода 

Съветът на директорите на управляващото дружество взима решение за разпределение 

на обложената с данъци годишна печалба, след като е изготвен отчета за управлението 

на договорния фонд и е заверен от одитор годишния финансов отчет. 

Обложената с данъци годишна печалба по решение на Съвета на директорите на управ-

ляващото дружество може да се разпредели под формата на дивидент или да се реинвес-

тира. При вземане на решението по предходното изречение, управляващото дружество 

се ръководи от интересите на притежателите на дялове в договорния фонд. Авансовото 

разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, кои-

то са вписани в Книгата на притежателите на дялове като техни притежатели на 14-тия 

ден след деня на вземане на решение от управляващото дружество за разпределение на 

печалбата и е приет Годишният финансов отчет на договорния фонд. Управляващото 

дружество е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централния депозитар, и притежателите 

на дялове за решението относно вида и размера на дивидента както и за реда на негово-

то изплащане. Дивидентът се изплаща в срок до 3 месеца след датата на решението за 

разпределението му. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвести-

цията си и при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част 

от тях като разлика между цената на придобиване и на продажба. 

2.12.1. Инвестиционни цели на Договорен Фонд ”Капман Фикс”  

Основната инвестиционна цел на договорен Фонд “Капман Фикс” е да осигури на своите 

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

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

сък риск. За целта фондът преимуществено инвестира в банкови депозити, дългови цен-

ни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международ-

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

паричния пазар. За постигане на основните цели на договорния фонд се прилагат подхо-

дящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск, както следва: 

✓ Диверсифицираност на портфейла, разпределение на инвестициите в различни 

видове инструменти и емисии, с цел минимизиране на риска; 

✓ Ликвидност на портфейла, чрез избор на ликвидни ценни книжа се осигурява 

възможността за бързата им последваща продажба и респективно най-коректната 

оценка за пазарните им цени; 

✓ Ефективност при управлението на портфейла, като се използва стратегията за ак-

тивно управление на позициите; 

✓ Икономия от мащаба - чрез намаляване на транзакционните разходи – по -

високите обеми на сделки се сключват при по - ниски комисиони, което намалява 

цената на придобиване; 

✓ Прозрачност на инвестициите - Фондът е задължен периодично да публикува сво-

ите финансови отчети, като ги прави достояние на инвестиционната общност. 

Управляващото дружеството инвестира активите на договорния фонд съгласно записани-

те в правилата на фонда съотношения. 

2.12.2. Инвестиционна политика на Договорен Фонд “Капман Фикс”   

Договорен Фонд “Капман Фикс” осъществява своята инвестиционна политика съгласно 

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

проспект.  
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Договорен Фонд “Капман Фикс” следва умерено-консервативна инвестиционна политика 

и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на умерена доходност чрез 

постигане на стабилен ръст на стойността на инвестициите във фонда с цел нарастване 

на един дял. Договорният фонд се стреми да постигне оптимално съотношение между 

риск и доходност, следвайки политика на активно управление на диверсифицирания си 

инвестиционен портфейл. Изборът на вида на активите, в които фондът инвестира, зави-

си от възможността им да генерират очакваната доходност. Изборът на емитенти, в които 

се инвестира, се определя на база анализи за емитента от-носно потенциала му да доп-

ринесе за постигане на инвестиционните цели на фонда.  Портфейлът на договорния 

фонд се състои основно от акции, емитирани от български компании, търгувани на места 

за търговия в Република България. За да постигне инвестиционните цели на фонда, уп-

равляващо дружество “Капман Асет мениджмънт” АД инвестира привлечените средства, 

фокусирайки се основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар и в 

по-малка степен, инвестирайки в акции. Когато Управляващото дружество счете, че са 

налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия или 

не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на ДФ 

„Капман Фикс“ могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. 

2.12.3. Структура на активите на договорния фонд и относителните дялове във 

финансови инструменти от един или друг вид 

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

във финансови инструменти от един или друг вид е както следва: 

№ Видове инструменти/активи/ 

Относителен дял 
спрямо размера 
на общите акти-

ви на Фонда 

І Инструменти на паричния пазар  

1 Депозити в банки ДО 90% 

2 

Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани  извън ре-
гулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се 
осъществява надзор с цел защита на вложителите или  влоговете, гарантирани от 
Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от 
Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Ев-
ропейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвести-
ционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от 
членовете на федералната държава, от публична международна организация, в 
която членува поне една държава членка. ДО 70% 

ІІ Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар  

3 Дългови ценни книжа ДО 90% 

3.1 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна 
членка или от трета държава ДО 90%  

3.2 Банкови и покрити облигации ДО 25% 

3.3 
Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Ре-
публика България, друга държава членка или трета държава ДО 70% 

3.4 Други дългови ценни книжа ДО 90% 

4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми ДО 10% 

5 

Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции 
в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл.152 ЗПФИ или 
търгувани ба друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както 
и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на 
друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от КФН ДО 10% 

ІІІ 
Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът мо-
же да инвестира съгласно инвестиционната си политика 

при спазване на 
съответните огра-
ничения на базо-

вия актив 

Фондът не прилага техники за ефективно управление на портфейла, в резултат на които  

ще получава  като обезпечение активи. 
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Размерът и структурата на инвестициите във всяка от посочените групи се определя в 

посочените граници в зависимост от текущата пазарна конюнктура и в съответствие с 

целите на Договорния фонд за постигане на висока доходност при умерена до висока 

степен на риск. 

2.12.4 Инвестиционни ограничения 

Договорният фонд не може да инвестира повече от 5 на сто от активите си в 

прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно 

лице.  

Управляващото дружество може да инвестира до 10 на сто от активите на Фонда в 

прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно 

лице, само при условие че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от 

които са инвестирани повече от 5 на сто от активите на Фонда, не надвишава 40 на сто 

от активите на Фонда. 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.  

Фондът не може да придобива повече от 10 на сто от акциите без право на глас, от 

облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице.  

Фондът не може да придобива повече от 25 на сто от дяловете на една и съща 

колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, 

което отговаря на изискванията на чл.4, ал.1 от ЗДКИСДПКИ.  

Управляващото дружество не може да инвестира повече от 20 на сто от активите на 

Фонда във влогове в една кредитна институция. Кредитните институции в трета държава 

трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които заместник-председателят 

смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.  

Независимо от посочените ограничения, договорният фонд не може да комбинира 

инвестициите 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 извънборсово търгувани деривативни финансови 

инструменти, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на тези 

инвестиции ще надвиши 20 на сто от активите му.  

При нарушение на инвестиционните ограничения по причини извън контрола на 

Управляващото дружество или в резултат на упражняване права на записване, 

договорният фонд приоритетно, но не по-късно от шест месеца от възникване на 

нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите на Фонда в съответствие с 

инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове. В 

случаите на възникване на обстоятелства по изр. първо Управляващото дружество е 

длъжно в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми КФН, като 

предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за 

отстраняването му. Информация за предприетите мерки по предходното изречение не се 

представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението. 

2.12.5 Изисквания за ликвидност 

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 за-

дълженията си по обратното изкупуване на дяловете.  

Управляващото дружество приема правила за поддържане и управление на ликвидността 

на договорния фонд. В правилата се посочват принципите и методите на управление, 

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

вътрешния контрол върху ликвидността.  
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Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на договорния 

фонд. Когато установи, че тя не отговаря на нормативните ограничения, незабавно 

предприема мерки за привежданети й в съответствие с изискванията. 

2.12.6 Други ограничения за дейността на договорен фонд “Капман Фикс” 

При управлението на Договорния фонд, УД спазва всички нормативни изисквания и 

ограничения. Управляващото Дружество не може да променя предмета на дейност на 

Фонда или да взема решение за неговото преобразуване по друг начин, освен чрез 

сливане и вливане.  

Управляващото Дружество, както и Депозитарят, когато действат за сметка на 

Договорния Фонд, не може да дава заеми или да обезпечава или гарантира задължения 

на трети лица с имущество на Фонда. Такива действия биха били недействителни спрямо 

притежателите на дялове.  

Управляващото Дружество няма право и да използва и залага имуществото на Договор-

ния фонд за покриване на свои задължения, които не са свързани с управлението на 

дейността на Фонда.  

Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на 

Договорния фонд.  

Активите на Фонда, върху които Депозитарят осъществява попечителска дейност, не 

могат да се използват от Депозитаря или от трето лице, на което е делегирана 

попечителска функция, за тяхна сметка. Използване по смисъла на предходното 

изречение включва всякакви сделки с активи под попечителство, включително 

прехвърляне, учредяване на залог, продажба и даване на заем.  

Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните 

средства и финансовите инструменти на Фонда за задължения на управляващото 

дружество или на Депозитаря. 

2.12.7 Ред за привличане на заемни средства от фонда 

Договорният фонд, както и управляващото дружество и Депозитаря, когато действат за 

сметка на договорния фонд, не могат да ползват заеми. Настоящите правила допускат 

сключването на договор за заем само след получаване на предварителното разрешение 

от заместник-председателя на КФН и при едновременното спазване на следните условия:  

✓ заемът да е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на 

дялове на договорния фонд;  

✓ заемът да не надвишава 10 на сто от активите на фонда;  

✓ срокът на заема да е не по-дълъг от 3 месеца;  

✓ условията на договора за заем да не са по-неблагоприятни от обичайните за 

пазара.  

✓ заемодател по заема да бъде банка, с изключение на банката депозитар.  

Ползването на заем без предварително разрешение на заместник-председателя на КФН, 

ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е недействително спрямо 

притежателите на дялове. Заемът не се взема предвид при изчисляване на нетната 

стойност на активите на договорния фонд. 

2.13. Правила за оценка на активите 

Правилата за оценка на активите на договорен фонд “Капман Фикс”, приети с решение 

от 05 април 2012г. на Съвета на директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД, с 

последно изменение и допълнение от 15.02.2023 г. са приложени към настоящия Прос-

пект и представляват неразделна част от него (Приложение № 1). 

2.13.1. Условия и ред за изчисляване на нетната стойност на активите и пасиви-

те  
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Нетната стойност на активите на фонда и нетната стойност на активите на един дял се 

определят по реда и при условията на действащото законодателство, Правилата на Дого-

ворен Фонд “Капман Фикс”, настоящия проспект и Правилата за оценка на активите, 

приети от управляващото дружество във връзка с дейността на договорния фонд и одоб-

рени от КФН. 

Оценка на пасивите на Договорния фонд се определя в съответствие с приложимите 

счетоводни стандарти. Стойността на пасивите на договорния фонд е равна на сумата от 

балансовите стойности на краткосрочните и дългосрочните задължения. Задълженията, 

деноминирани в чуждестранна валута, се изчисляват по централен курс на БНБ към 

датата на оценяване. 

2.13.2. Честота на изчисление на нетната стойност на активите 

Нетната стойност на активите на договорния фонд и нетната стойност на активите на 

един дял се определят два пъти седмично – понеделник и сряда, не по-късно от 14.00 

часа при условията и по реда на Правилата за оценка, съгласно действащото законода-

телство, правилата на договорния фонд и настоящия Проспект. При изчисляването на 

нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимото възнаграждение 

на управляващото дружество. 

2.14. Определяне на емисионната цена и цената на обратно изкупуване 

2.14.1. Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност на дяловете 

Емисионната стойност на дяловете на договорния фонд се основава на нетната стойност 

на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.10 на сто 

от нетната стойност на активите на един дял. Емисионната стойност се изчислява и опо-

вестява два пъти седмично – в понеделник и в сряда, не по-късно от 14:00 часа. Ако да-

ден понеделник или сряда е неработен ден, определянето на емисионната стойност се 

извършва на следващия работен ден.  

ЕС=НСАД+РД 

ЕС = емисионна стойност (продажна цена)  

НСАД = нетна стойност на активите на дял  

РД = разходи за емитиране на един дял. 

Разходите по емитиране на един дял представляват 0.10 % от нетната стойност на акти-

вите на дял и се определят по следната формула: 

РД=НСАД х 0.1%*, където: 

РД = разходи за емитиране на един дял 

НСАД = нетна стойност на активите на дял  

2.14.2. Промени в разходите за емитиране (надбавката); отстраняване на до-

пуснати грешки при изчисляването на емисионната стойност 

При промяна на размера на разходите за емитиране 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. Задъ-

лжението 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 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-
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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. 

2.14.3. Условия и ред за изчисляване на цената при обратно изкупуване на дя-

лове 

Управляващото дружество за сметка на договорния фонд, по искане на притежателите на 

дялове в “Капман Фикс”, изкупува обратно дяловете по цена, основана на нетната стой-

ност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, освен в слу-

чаите на спиране на обратното изкупуване. Цената на обратно изкупуване се изчислява 

и оповестява всеки понеделник и сряда не по-късно от 14:00 часа. 

ЦК=НСАД - РД 

ЦК = цена на обратно изкупуване на дял (цена “купува”) 

НСАД = нетна стойност на активите на дял  

РД = разходи за обратно изкупуване на един дял 

Разходите по обратно изкупуване на един дял представляват 0.10% от нетната стойност 

на активите на дял и се определят по следната формула: 

РД=НСАД х 0.10%, където: 

РД = разходи за обратно изкупуване на един дял 

НСАД= нетна стойност на активите на дял  

2.14.4. Промени в разходите за обратно изкупуване; отстраняване на допуснати 

грешки при изчисляването на цената на обратното изкупуване 

При промяна на размера на разходите за обратно изкупуване на дяловете на договорния 

фонд управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове по под-

ходящ 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.  
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✓ 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. 

2.14.5. Честота на обявяване и оповестяване на нетната стойност на активите, 

емисионната стойност и цената на обратното изкупуване 

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД обявява и извършва оповестява-

не на нетна стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване 

два пъти седмично – понеделник и сряда до 14:00 часа чрез въвеждане на данни на ин-

тернет страницата на управляващото дружество/договорния фонд, включително, но не 

задължително, на интернет страниците на БАУД/финансова медия/агенция. 

2.14.6. Такси, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове 

Инвеститорите в договорен фонд “Капман Фикс” дължат комисионни при покупка на дя-

лове, както и при обратното изкупуване на дяловете в размер на 0,10% от нетната стой-

ност на активите на дял и комисионната е еднаква за всички инвеститори. Удържаната от 

инвеститорите комисионна е свързана с покриване на разходите по емитирането и об-

ратното изкупуване на дяловете. 

2.15. Начин, размер и изчисляване на възнаграждението, платимо от договор-

ния фонд на управляващото дружество, както и възстановяване на разходите от 

договорния фонд на управляващото дружество, депозитаря или трети лица 

Възнаграждението на УД е в размер на 0.72 % 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 0.72 % от средната месечна нетна стойност на активите на Договорния фонд. 

Възнаграждение в размер на 0.10% върху оборота от продажби и обратно изкупуване на 

емитирани дялове на договорния фонд и се начислява при всяка продажба и обратно из-

купуване на емитирани дялове на Фонда, като е идентично със заплащаните от инвести-

торите разходи по емитирането и обратното изкупуване на дяловете, в размер на 0.10% 

от нетната стойност на активите на дял.  

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. 

Възнаграждението на Депозитаря е определено като такси и комисионни за депозитарни 

услуги съгласно договора за депозитарни услуги, както следва: такси за съхранение на 

финансови инструменти, такси за трансфер на финансови инструменти, месечна такса за 

потвърждаване на нетната стойност на активите. Управляващото дружество за сметка на 

фонда заплаща за извършването на други банкови операции такси и комисиони, в съот-

ветствие с действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите на банката 

депозитар. Възнаграждението се заплаща до 5-то число на месеца, следващ месеца, за 

който се дължи възнаграждение. 

Други възнаграждения, платими от Договорния фонд: 
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✓ Възнаграждението на регистриран одитор за предоставени на Фонда одиторски 

услуги;  

✓ Възнаграждения и такси, платими на инвестиционни посредници, банки и „Цент-

рален Депозитар“ АД, и др. подобни, свързани с инвестиране на активите на 

Фонда;  

✓ Разходи, свързани с управлението на рекламната и маркетинговата дейност на 

фонда и за контакти с инвеститорите;  

✓ Разходите по осъществени сделки с прехвърляеми ценни книжа и при преоценка 

на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа, 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;  

✓ Текущи такси за надзор, членство и др. подобни към КФН, „Централен депозитар“ 

АД, и други държавни органи и институции, свързани с дейността на фонда;  

✓ Други разходи, посочени в Правилата на Фонда, които са за сметка на Фонда, 

съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на 

дялове в Договорния фонд, както и други извънредни разходи, свързани с 

дейността на фонда.  

2.16. Информация относно политика за обезпечение, включваща допустими ви-

дове обезпечения, необходима степен на обезпечение и политика за предвиж-

дане на евентуални загуби, а в случай на парично обезщетение – политика на 

реинвестиране, включително рисковете, свързани с нея 

Договорният Фонд не използва техники и инструменти за ефективно управление на пор-

тфейла, в резултат на които ще получава като обезпечение активи. 

2.17. Информация относно намерението но договорния фонд да използва зави-

шени ограничения за диверсификация, посочени в чл. 46, ал. 1 ЗДКИСДПКИ 

Управляващото дружество не възнамерява да използва завишени ограничения за 

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

2.18. Рисков профил и описание на рисковете, свързани с инвестирането в дя-

лове на договорния фонд 

Притежателите на дялове на договорен Фонд “Капман Фикс” следва да бъдат запознати с 

рисковете, съпровождащи дейността на фонда и на базата на индивидуалните си инвес-

тиционни цели, инвестиционен хоризонт, толерантност към риск и специфични ограничи-

телни условия да вземат адекватно решение за инвестиране в дялове на договорния 

фонд.  

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 “Капман Фикс”. 

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. 

Общата рискова експозиция на Фонда се изчислява по метода на поетите задължения, 

съгласно чл. 46, ал. 2 от Наредба № 44. 
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По отношение на дейността си, Договорен фонд “Капман Фикс” е изложен на различни 

видове риск, оказващи въздействие върху неговите резултати.  

Видовете риск са разделят на две главни групи: 

✓ Систематични 

✓ 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 “Капман Фикс”. 

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

изводството на дружеството. Тези рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, ка-

саещ несигурността в развитието на отрасъла, в който попада фондът, и общо фирмен 

риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество. 

 

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. 

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. 

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.  

Валутен риск 

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 
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общоикономическата стабилност. Фиксирането 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: 

✓ Лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна 

книга поради изменение на нивото на лихвените проценти. 

✓ Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна 

книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изме-

нение на курса на обмяна между тази валута  и лева или евро. 

✓ Ценови риск, свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът 

от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагопри-

ятни промени на нивата на пазарните цени. 

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: 

✓ Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна 

по извънборсови сделки. 

✓ 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 

контрагент.  
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✓ 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 и НИФ, натовареността и подготовката на персонала на управляващото 

дружество, необходимия и наличен управленски софтуер и други. 

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.  

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 свързани с дейността на фонда. Недостигът на ликвидни средства може да бъде 

предизвикан или катализиран от реализацията на други рискове (например, възникване-

то на непредвидено изискуемо задължение в следствие на загуба или неизпълнение, по-

родено от недобро управление на операционния риск). Реализирането на операционния 

риск може да доведе до отрицателен ефект за репутацията 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 фи-

нансови инструменти като цяло, в който случай възможностите за влияние на управля-

ващото 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-
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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 този риск се контролира от отдел “Нормативно съот-

ветствие” 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 “Капман Фикс”. 

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. 

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 
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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. 

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 „Капман Фикс“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 „Капман Фикс“, 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 „Капман Фикс“ (този 

финансов продукт) не са съобразени с критериите на ЕС за екологично 

устойчиви икономически дейности. Инвестиционните цели, стратегии и политики на 

ДФ „Капман Фикс“ 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 „Капман Фикс“ 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 „Капман Фикс“ 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. 

Риск за устойчивостта означава 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. 

Управляващото дружество разглежда рисковете за устойчивостта в съвкупност заедно с 

всички останали съотносими елементи, които могат да повлияят върху възвращаемостта 
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на договорния фонд, доколкото тези рискове могат да влияят върху пазарната стойност 

на съответните инвестиции, като не ги отчита като самостоятелен елемент. Дружеството 

не документира по специален начин отчитането на рисковете за устойчивостта в 

процесите на вземане на инвестиционни решения. Към момента ДФ „Капман Фикс“ не се 

категоризира като специализиран фонд за устойчиво и отговорно инвестиране. 

Управляващото дружество не прилага строго специфични и предварително определени 

критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, доколкото това е съобразно с 

инвестиционните цели, стратегии и политики на Фонда. Управляващото дружество не 

може да оповести в качествено и количествено изражение до каква степен конкретно 

рисковете на устойчивостта могат да засегнат доходността на Фонда. Въпреки това 

Управляващото дружество счита, че всяко събитие или условие от екологично, социално 

или управленско естество (т.нар. рискове за устойчивостта), което настъпи, може да 

причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху 

стойността на дадена инвестиция. Рисковете за устойчивостта могат да бъдат значителни 

сами по себе си, но те също така могат да имат значително влияние върху други рискови 

фактори и да увеличават например степента на пазарен риск, ликвиден риск, кредитен 

риск или оперативен риск. Ако възникнат, рисковете за устойчивостта могат да повлияят 

неблагоприятно върху стойността на инвестициите на Фонда, включително обща 

обезценка, като по този начин се отразят неблагоприятно върху резултатите му. 

Съответно, степента, в която могат да бъдат засегнати резултатите на договорния фонд, 

би могла да достигне включително размера на извършените инвестиции в съответните 

финансови инструменти и да доведе до загуби на ДФ „Капман Фикс“. 

Подробно описание на относимите рискове на устойчивостта се съдържа в Политиката за 

интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни 

решения на Фонда, която е достъпна на интернет страницата на Управляващото 

дружество http://capman.bg/asset-management/. 

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. 

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения 

върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:  

(1) приложимата нормативна уредба не е довършена и към момента все още не е приет 

пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията;  

(2) спецификите на секторното законодателство – при предоставяне на услуги УД се 

ръководи от това да действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с 

рисковия му профил. В тази връзка, ако не следва тези принципи, към УД биха могли да 

бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на неправилно взети 

инвестиционни решения или съответно предоставени съвети;  

(3) все още е невъзможно да се получи информация с общодостъпни способи за 

оповестяване от страна на публичните компании относно наличието или липсата на ESG 

данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за 

устойчиви фактори или тяхната липса;  

(4) трудности при намиране на публична информация за сравнително дълъг период от 

време от независими международно признати източници;  

(5) разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на 

ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на 

http://capman.bg/asset-management/
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съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с 

оглед на мащаба на дейността на УД.  

След отпадане на описаните по-горе причини, съобразно инвестиционните цели, 

стратегии и политики на договорните фондове и след отчитане на бъдещите ползи и 

разходи, стремейки се да защити максимално интересите на инвеститорите в КИС, 

„Капман асет мениджмънт“ АД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните 

въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. 

2.19. Информация за използвания метод за изчисляване на общата рискова ек-

спозиция, в случай че, в инвестиционната политика на ДФ е предвидена изрич-

но възможнастта за инвестиране в деривативни финансови инструменти. 

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. 

Рисковете от използването на финансови деривативни инструменти с цел хеджиране са 

ограничени до размера на заплатените премии по тяхното придобиване. 

Рисковата експозиция на договорния фонд към насрещната страна по сделка с извънбор-

сово 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.  

СТОЙНОСТТА НА ДЯЛОВЕТЕ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД И ДОХОДЪТ ОТ ТЯХ МОГАТ 

ДА СЕ ПОНИЖАТ, ПЕЧАЛБАТА НЕ Е ГАРАНТИРАНА И ИНВЕСТИТОРИТЕ ПОЕМАТ 

РИСКА ДА НЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ИНВЕСТИЦИИТЕ СИ В ПЪЛНИЯ ИМ РАЗМЕР. 

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДОГОВОРНИЯ ФОНД НЕ СА ГАРАНТИРАНИ ОТ ГАРАНЦИОНЕН 

ФОНД, СЪЗДАДЕН ОТ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ОТ ДРУГ ВИД ГАРАНЦИЯ. ПРЕДХОДНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НЯМАТ ВРЪЗКА С БЪДЕЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 

ДОГОВОРНИЯ ФОНД. 

 

4. Информация относно депозитаря 

Данни за идентификация на депозитаря и описание на неговите задължения и 

конфликтите на интереси, които могат да възникнат 

 

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 

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

 СГС, по описа за 1992 г. 

Лицензия от БНБ: 340 от 19.11.1992 г. 

ЕИК 000694959 

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

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

мънт” АД, действащо от свое име и за сметка на договорния фонд, и Депозитаря -

“Обединена Българска Банка” АД. По силата на този договор “Обединена Българска Бан-

ка” АД, в качеството си на Депозитар, е упълномощена да извършва срещу възнагражде-

ние, платимо от УД “Капман Асет Мениджмънт” АД за сметка на договорния фонд, финан-

сови услуги за обслужване на договорен Фонд “Капман Фикс”, по дадени изрични нареж-

дания на управляващото дружество, включително да: 

✓ приема за съхранение паричните средства на Фонда и притежаваните от него фи-

нансови инструменти или удостоверителни документи при наличието им, инстру-

менти на паричния пазар или други финансови инструменти; 

✓ съхранява приетите парични средства по открити на името на Фонда банкови 

сметки;  

✓ извършва вписвания на притежаваните от Фонда безналични финансови инстру-

менти в регистъра на “Централен депозитар” АД към подсметката на депозитаря; 

✓ съхранява финансови инструменти или удостоверителни документи за безналич-

ните ценни книжа и за другите безналични финансови инструменти, притежавани 

от Фонда, в случаите, в които удостоверителни документи са налице у управлява-

щото дружество; 

✓ съхранява в чуждестранна депозитарна институция, с която депозитарят има 

сключен договор, притежаваните от Фонда безналични чуждестранни ценни книжа 

и други финансови инструменти, както и удостоверителните документи за безна-

личните чуждестранни ценни книжа и за другите безналични финансови инстру-

менти на Фонда, в случаите в които удостоверителни документи са налице у уп-

равляващото дружество; 

✓ приема и води по регистър безналични държавни ценни книжа, придобити от Фон-

да, в съответствие с изискванията на Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и услови-

ята за придобиване, регистриране, изплащане и търговията с държавни ценни 

книжа; 

✓ поддържа регистър за активи, различни от финансови инструменти по смисъла на 

чл. 35а., ал. 7 от ЗДКИСДПКИ, собственост на Фонда, като депозити, репа и/или 

др. вид деривати, като при воденето на регистъра по настоящата буквадепозита-

рят проверява собствеността на Фонда върху съответния актив, като установява 

дали е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от уп-

равляващото дружество, и въз основа на други доказателства, ако има такива 

предоставени от трети лица; 

✓ да предупреждава управляващото дружество за всеки съществен риск, уставен в 

системата за уреждане на плащанията на даден пазар; 

✓ да отчита отделно паричните средства и другите активи на Фонда и да отделя не-

паричните активи на Фонда от собствените активи на депозитаря и/или от активи 

на други негови клиенти; 

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

вършените операции. 

Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на дого-

ворния фонд. 

Депозитарят 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 следствие на неизпълнение на 

задълженията си, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, кога-

то 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.  

Депозитарят няма право: 

✓ да бъде едно и също или свързано лице с управляващото дружество, с членовете 

на неговите управителни и контролни органи или с друго лице, което изпълнява 

управителни или контролни функции по отношение на Фонда, като обстоятелства-

та по настоящата точка са валидни и по отношение на членовете на управителни-

те и контролните органи на депозитаря; 

✓ да възлага на банка или инвестиционен посредник да изпълнява функциите му по 

настоящия договор, с изключение на хипотезите, описани в договора; 

✓ да откаже, при поискване от редовно упълномощени от управляващото дружество 

лица, предоставянето на информация и/или издаването на удостоверителен доку-

мент за размера на активите на Фонда, включително за вложените парични средс-

тва, падежа и/или номиналната стойност на депозираните финансови инструмен-

ти; 

✓ да използва за своя сметка предоставените му за съхранение финансови инстру-

менти; 

✓ когато действа за сметка на Фонда, не може да предоставя заеми, нито да бъде 

гарант на трети лица; 

✓ да предоставя заеми на Фонда; 

✓  да прихваща свои вземания срещу Фонда, за сметка на поверените му активи от 

управляващото дружество парични средства, финансови инструменти или други 

собствени активи на Фонда. 

 

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 удостоверител-

ните документи за безналичните ценни книжа и за другите безналични финансови 

инструменти; 

✓ Своевременно да предоставя необходимите съгласно нормативната уредба, доку-

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

позитар” АД на притежаваните от договорния фонд безналични ценни книжа, как-

то и всякакви други документи, необходими за изпълнението на задълженията й 

по договора за депозитарни услуги; 
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✓ Да заплаща възнаграждение на депозитаря за сметка на договорния фонд съглас-

но договора за депозитарни услуги. 

Възнаграждението на депозитаря е съгласно неговата "Тарифа за таксите и комисиони-

те".  

4.2. Описание на всички функции по съхранение, делегирани от депозитаря, 

списък на лицата, на които са делегирани или пределегирани функции, и евен-

туалните конфликти на интереси, които могат да възникнат от това делегиране 

Депозитарят използва за функциите си по съхранение на 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. 

4.3. Декларация, че при поискване от инвеститорите ще бъде предоставена ак-

туална информация относно т. 4.1 и 4.2 

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

горе обстоятелства относно банката- депозитар. 

 

5. Информация относно консултантските фирми или външните консултанти, ко-

ито предоставят съвети по договор и чието възнаграждение се изплаща от акти-

вите на Фонда 

Към датата на настоящия проспект не са сключвани договори с консултантски фирми и 

външни консултанти. 

 

6. Информация относно организацията на плащанията в полза на притежатели-

те на дяловете, обратното изкупуване на дялове и предоставянето на информа-

ция относно Фонда 

Поръчки за обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден между 9:00 и 

17:00 часа в офиса на Управляващото дружество. 

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се подават лично или 

чрез пълномощник.  

Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от датата на пода-

ване на поръчката, 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. 

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 
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Посочените документи и информация са достъпни и на електронна страница на управля-

ващото дружество в Интернет (web-site): http://capman.bg/asset-management/ 

Управляващото дружество публикува на своята интернет страница в понеделник и сряда 

емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Капман Фикс“.  

7. Други информации относно инвестициите 

7.1. Резултати от дейността на Фонда за предишни години 

Избрана информация: 
Активи към 

31.12.2020 
(лева) 

%  
от активите 

към  
31.12.2021 

(лева) 

%  
от активите 

към 
31.12.2022 

(лева) 

%  
от активите 

Акции 1 246 969 9.77% 1 303 642 9.88% 1 217 597 9.40% 

Корпоративни 

облигации  

9 849 793 77.19% 10 198 832 77.30% 9 760 166 75.36% 

Дялове на ДФ, БТФ и 

НИФ 

1 226 827 9.61% 1 260 981 9.56% 1 519 779 11.74%* 

Парични средства и 

еквиваленти 

432 929 3.39% 429 174 3.25% 372 208 2.87% 

Вземания 4 904 0.04% 1 750 0.01% 81 834 0.63% 

Обща стойност на 
активите: 

12 761 422 100% 13 194 379 100% 12 951 584 100% 

*КИС съставляват 8.90% от активите на ДФ „Капман Фикс“ 

 

Нетна стойност на активите на един дял 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

14.0288 14.4952 14.2360 

 

Нетна стойност на активите за последните три години  

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

12 753 035.83 13 182 925.34 12 943 196.25 

 

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 

  2020 2021 2022 

  

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

емисионна 

ст-т 

обратно 

изкупуване 

Минимална 13.1639 13.1375 13.9987 13.9707 13.3540 13.3274 

Максимална 14.0332 14.0052 14.5097 14.4807 14.5112 14.4822 

Среднопретеглена 13.6233 13.5961 14.1452 14.1170 13.9638 13.9359 

 

Информация за емитирани и обратно изкупени дялове на договорния фонд за последните три го-

дини.  

  
към  към  към  

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Брой емитирани дялове - 98 509.1021 69.9198 

Брой обратно изкупени дялове 88.3041 98 100.0000 352.3459 

Брой дялове в обращение в края на 
годината 909 060.5297 909 469.6318 909 187.2057 
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7.2. Профил на типа инвеститор, за който Фонда е предназначен 

Инвестицията в дялове на договорен фонд “Капман Фикс” е подходяща основно за инвес-

титори, които търсят алтернатива на банковите депозити и са готови да поемат нисък 

риск срещу възможността да получат по-висока доходност. 

 

Типичният инвеститор в договорен фонд “Капман Фикс” търси увеличаване в реално из-

ражение 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 договор-

ния фонд. 

8. Икономическа информация 

8.1. Евентуални разходи или такси, различни от разходите, посочени в т. 2.14., 

включително такси за постигнати резултати, разделени според това, дали се 

плащат от притежателя на дялове, ДФ и управляващото дружество 

Не съществуват други разходи и такси, непосредствено свързани с инвестицията в 

дяловете на Договорния фонд, различни от описаните в Раздел 2.14 от настоящия прос-

пект. 

Данни за разходите на договорния фонд 

Разходите, свързани с дейността на ДФ „Капман Фикс“ за 2022г., като процент спрямо 

средната годишна нетна стойност на активите, са както следва: 

 

Наименование на разхода 

 
 

Стойност, лв 

 
% от средната 
годишна НСА 

  

Възнаграждение на управляващото дружество* 
 

91 335 
 

0,720% 

Възнаграждение нa банка- Депозитар 
 

3 771 
 

0,030% 

Възнаграждение за инвестиционни посредници 
 

3 307 
 

0,026% 

Възнаграждение за одит 
 

1 500 
 

0,012% 

Други такси(ЦД,КФН идр) 
 

1 626 
 

0,013% 

Общо разходи 
 

101 539 
 

0,80% 

Срeдна годишна нетна стойност на активите 
 

12 685 445 
 

*Максималният размер на възнаграждението за управление, което УД има право да по-

лучи е до 0,72% 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 „Капман Фикс“.  

Информация за таксите на колективните инвестиционни схеми, в които инвес-

тира ДФ „Капман Фикс“  

Максималният размер на таксата за управление на КИС, в които инвестира ДФ „Капман 

Фикс“ не може да надвишава 3% от активите на съответната КИС. 

През 2022 г. максималния размер на такса за управление, която е била начислявана от 

колективна инвестиционна схема, включена в портфейла на ДФ „Капман Фикс“ е 3%.  

УД “Капман Асет Мениджмънт” АД не възнамерява да инвестира съществена част от ак-

тивите на договорен фонд “Капман Фикс” в други колективни инвестиционни схеми. Пра-
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вилата на договорен фонд “Капман Фикс” позволяват инвестиране до 10% от активите 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 кое-

то УД „ Капман Асет Мениджмънт” АД е свързано чрез общо управление или контрол, или 

чрез пряко или непряко участие. 

8.2. Описание на политиката относно преките и косвени оперативни разходи и 

такси в резултат на използване на ефективни техники за управление на порт-

фейла 

ДФ не прилага техники за ефективно управление на портфейла, в резултат на които ще 

получава  като обезпечение активи. 

 

Датата на последната актуализация на Проспекта е 14.03.2023г. 

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на 

договорен фонд "КАПМАН ФИКС", приети по решение от 05 април 2009г. на Съвета на 

директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД  и последно изменени и допълнени с 

решение на СД от 15.02.2023г. 


