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КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД* 

 
ПРАВИЛА 

 
ЗА  

 
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ 

 
 

Раздел I 
Общи положения 

 
1. Настоящите Правила за условията и реда за оценка на клиентските активи са приети 
с решение на Управителния съвет на Кей Би Си Банк България ЕАД от 09.09.2020 на 
основание чл. 7а от Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи 
на Комисията за финансов надзор (Наредба № 23). 
2. Използваните в тези Правила думи и изрази имат значението, което им придава 
Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Законът за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 23 от 8.02.2006 г. на Комисията за 
финансов надзор за условията и реда за оценка на клиентските активи, както и 
вътрешните актове на Кей Би Си Банк България ЕАД.  
3. По реда на настоящите Правила се оценяват финансовите инструменти и другите 
активи, които се държат, администрират или управляват за сметка на клиентите във връзка 
с предоставяните от Кей Би Си Банк България ЕАД услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, 
включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания, с изключение на влоговете 
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на 
влоговете в банките. В клиентските активи се включват и активите, по които има наложени 
тежести или които служат като обезпечение. 
4. Настоящите Правила се прилагат във връзка със следното: 
4.1. Начисляване на вноски към Фонда за компенсиране на инвеститорите; 
4.2. Начисляване на такси съхранение, описани във ФК 09.00.09. „Тарифа за таксите и 
комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за сделки и операции с финансови 
инструменти за клиенти физически и юридически лица“ (Тарифата) и/или в индивидуалните 
клиентски договори за инвестиционно и/или депозитарно обслужване. 
5. Не подлежат на оценка само с оглед начисляването на вноски към Фонда за 
компенсиране на инвеститорите и изплащането на компенсация от същия Фонд клиентски 
активи на: 
5.1. Членовете на Управителния и Надзорния съвет и прокуристите на Кей Би Си Банк 
България ЕАД; 
5.2. Лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в 
общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на 
лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният 
посредник, за която се изготвят консолидирани отчети; 
5.3. Регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния 
посредник; 
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5.4. Съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора 
степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 5.1, 5.2 
и 5.3; 
5.5. Инвестиционните посредници; 
5.6. Кредитните институции; 
5.7. Застрахователите; 
5.8. Пенсионните и осигурителните фондове; 
5.9. Колективните инвестиционни схеми, предприятия за колективно инвестиране и 
техните управляващи дружества, и дружествата със специална инвестиционна цел; 
5.10. Държавата и държавните институции; 
5.11. Общините; 
5.12. Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за 
застраховането; 
5.13. Други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните 
разпоредби на ЗПФИ. 
6. Клиентските активи се оценяват ежемесечно към последно число на месеца по 
пазарна стойност и резултатите от направената оценка се представят на хартиен и/или 
електронен носител до 10-о число на всеки месец в Комисията за финансов надзор и 
Фонда за компенсиране на инвеститорите по справка за клиентските активи към 
последното число на предходния месец. В случаите когато Кей Би Си Банк България ЕАД е 
банка-депозитар на Колективни инвестиционни схеми / Други предприятия за колективно 
инвестиране (КИС/ДПКИ), активите на тези клиенти се преоценяват 
ежедневно/седмично/месечно, съгласно правилата за оценка на портфейла и определяне 
нетната стойност на активите на КИС/ДПКИ и в съответствие с вътрешните правила на 
ПК 07.01. „Администриране и съхранение на финансови инструменти собственост на Кей 
Би Си Банк България ЕАД и клиенти на Банката. Обслужване на пенсионни и договорни 
фондове“.   
7. Когато последното число на месеца е почивен ден, клиентските активи се оценяват 
към последния работен ден от съответния месец. 
8. В справката се включва информация и за паричните средства, дължими или 
принадлежащи на клиентите на инвестиционния посредник, които той държи за тяхна 
сметка във връзка с извършването на услуга или дейност по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ.  
9. Клиентските активи се оценяват, както следва: 
9.1. при последващо оценяване на активите - по тяхната пазарна цена във всички случаи, 
когато те имат такава; 
9.2. когато активите нямат пазарна цена, те се оценяват по тяхната справедлива 
стойност, като се използват общоприети методи за оценка. 
10. Клиентските активи в чуждестранна валута се преизчисляват в левовата им 
равностойност по курса на Българската народна банка към последния работен ден на 
месеца, към който се изготвя оценката, съответно към датата на решението по чл. 77б, ал. 
1 ЗППЦК. 
11. За избягване на съмнението, активи, освободени от начисляването на вноски към 
Фонда за компенсиране на инвеститорите, не са освободени от такса съхранение, 
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платима от клиентите съгласно Тарифата или техните индивидуални договори за 
инвестиционно и/или депозитарно обслужване. 
12. Основни източници на информация, които се използват при определяне на оценката 
на клиентските активите, са следните: 
12.1. официален бюлетин на определено място на търговия - регулиран пазар, 
многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ), 
където са допуснати до търговия съответните финансови инструменти; 
12.2. данни за емисията финансови инструменти от депозитарната институция, където са 
регистрирани; 
12.3. регистър на публичните дружества в Комисията за финансов надзор, Търговски 
регистър; 
12.4. годишни и междинни финансови отчети; 
12.5. проспекти за публично предлагане;  
12.6. официални котировки на първични дилъри на ценни книжа; 
12.7. официални бюлетини на държавни органи; 
12.8. котировки, бюлетини и анализи на местни и чуждестранни места на изпълнение; 
12.9. други публично достъпни източници, вкл. интернет, използвани от емитента за 
оповестяване на задължителна информация, важна за инвеститорите или параметрите на 
емисията (вкл. при увеличение). 
 
 

Раздел II 
Правила за оценка на клиентски активи 
Преоценка по пазарна цена. България. 

 
13. Пазарната стойност на акции, борсово търгувани фондове, права и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до място на търговия (регулиран пазар, многостранна 
система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ)), се определя по 
цена на затваряне на мястото за търговия, към последното число на месеца, за който се 
изготвя оценката, съответно към деня, в който е постановено решението по чл. 77б, ал. 1 
ЗППЦК. В случай че няма сключени сделки през този ден, пазарната стойност се определя 
по цена на затваряне за най-близкия ден от двумесечния период, предхождащ деня по 
изречение първо. 
14. В случаите, когато акциите, борсово търгувани фондове, права и други подобни 
финансови инструменти по т. 13, са допуснати до търговия на повече от едно място за 
търговия, пазарната стойност се определя по цена на затваряне или друг аналогичен 
показател, оповестяван публично от мястото за търговия, на което за съответния ден е 
изтъргуван най-голям обем от тези инструменти, когато това сравнение е приложимо. 
15. Пазарната стойност на държавни ценни книжа, издадени от Република България, е 
цената, определена като средноаритметична от цените „купува“, обявени от двама 
първични дилъри към последното число на месеца, за който се изготвя оценката, съответно 
към деня, в който е поставено решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК.  
16. Пазарната стойност на облигации и други подобни финансови инструменти, 
различни от държавни ценни книжа, издадени от Република България, се определя 
съгласно т. 13 и т. 14, ако за сключените сделки със съответния финансов инструмент се 
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публикува информация при условия и ред, аналогични на тези, предвидени за 
финансовите инструменти по т. 13 и т. 14. 
17. Пазарната стойност на акции или дялове на колективни инвестиционни схеми е 
последната обявена цена на обратно изкупуване. Когато дяловете на договорните 
фондове не са достигнали минимално изискуемата нетна стойност на активите 500,000.- 
лв (словом: петстотин хиляди лева), за пазарна стойност се приема нетната стойност на 
активите на един дял. 
 

Преоценка по пазарна цена. Чужбина. 
 

18. Пазарната стойност на облигации, акции, борсово търгувани фондове, борсово 
търгувани деривати, права и други подобни финансови инструменти, допуснати до място 
на търговия (регулиран пазар, многостранна система за търговия (МСТ) или организирана 
система за търговия (ОСТ)) е съгласно данни за емисията финансови инструменти от 
депозитарната институция, където тези инструменти се съхраняват: Raiffeisenbank 
International AG с регистриран адрес в Австрия, Виена, Stadtpark №9, тел. +43-1-71707-0, 
електронна поща ir@rbinternational.com. 
19. С оглед осъществяване на контрола на нетната стойност на активите на колективни 
инвестиционни схеми/Други предприятия за колективно инвестиране, на които Кей Би Си 
Банк България ЕАД е банка-депозитар, пазарната стойност на облигации, акции, борсово 
търгувани фондове, борсово търгувани деривати, права и други подобни финансови 
инструменти е съгласно „цена затваря“ за емисията финансови инструменти за предходния 
работен ден, свалена от Bloomberg Terminal. 
20. Кей Би Си Банк България ЕАД полага грижата на добър стопанин използваните 
пазарни стойности да отговарят на общоприетите пазарни практики. 

 
 

Преоценка по цена, различна от пазарната. България. 
 

21. Когато акции са били предмет на публично предлагане в Република България и не 
са допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по цената на придобиване 
за периода от придобиването до публикуване на съответния финансов отчет на 
дружеството-емитент, съдържащ данни по т. 22.1 и т. 22.2 по-долу.  
22. При невъзможност да се формира пазарната стойност на финансовите инструменти, 
включително когато финансовите инструменти не са допуснати до търговия на регулиран 
пазар,  стойността се определя, както следва: 
22.1. за акциите на публично дружество, които са били предмет на публично предлагане в 
Република България, или акции на дружество, допуснати до място на търговия (регулиран 
пазар, многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия 
(ОСТ)), от деня на публикуване на съответния финансов отчет на дружеството - по метода 
на нетната балансова стойност на активите;  
22.2. стойността на една акция по този метод се определя, като активите по баланса на 
дружеството, намалени със стойността на текущите и нетекущите пасиви по баланса, се 
разделят на броя на акциите, без обратно изкупените от дружеството, ако нетната 
балансова стойност е положителна; 
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22.3. за облигациите - по метода на дисконтираните бъдещи нетни парични потоци, като 
дисконтовият фактор се определя от инвестиционните посредници за съответната година 
до 31 януари и отразява най-малко основния лихвен процент на БНБ към края на 
предходната година и инфлационния индекс за предходната година, обявен от 
Националния статистически институт. 
23. Методът на нетната балансова стойност се прилага и при оценката на акции и 
дялове на колективни инвестиционни схеми в случаите на временно спиране на обратното 
им изкупуване. 
24. Стойността на активите, на текущите и нетекущите пасиви на дружеството, при 
прилагането на метода на нетната балансова стойност, се определя на базата на 
последния публикуван финансов отчет. 
25. Последваща оценка на акции, придобити от клиент в следствие на увеличение на 
капитала със средства на дружество-емитент или от разделяне на съществуващите акции, 
се извършва както следва:  
25.1. В случаите, когато клиент придобива (нови) акции от дадено дружество-емитент, 
вследствие на увеличение на капитала му със средства на дружеството, придобиването 
има действие от датата на регистриране в Търговския регистър на увеличението на 
капитала на дружеството-емитент и вписването му в депозитарна институция. От датата на 
вписване на новите акции в депозитарна институция до датата на въвеждане за търговия 
на БФБ – София, новите акции се преоценяват по цена, която е резултат от разделянето 
на последната цена на една „стара“ акция на броя нови акции за една „стара“ акция; 
25.2. след въвеждане за търговия на БФБ – София на новите акции, последващата им 
оценка се извършва съгласно методите за оценка на финансови инструменти, търгувани на 
място за търговия; 
25.3. в случаите на придобиване на права от дадено дружество при увеличение на 
капитала чрез емисия на акции, те се оценяват от момента на въвеждане за търговия на 
БФБ – София АД съгласно методите за оценка на финансови инструменти. 
26. Акциите на дружество, по партидата на което в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията е вписано заличаване на търговеца, независимо дали заличаването на 
дружеството е поради приключила процедура по ликвидация или несъстоятелност, се 
изключват от оценката на клиентските активи. 
27. Във всички случаи, когато дадени ценни книжа се оценяват по метода на нетната 
балансова стойност на активите, въз основа на последния публикуван финансов отчет на 
дружеството и така изчислена нетната балансова стойност на акциите е отрицателна, то 
тези ценни книжа се оценяват с нулева стойност. 
28. С оглед осъществяване на контрола на нетната стойност на активите на Колективни 
Инвестиционни Схеми (КИС)/Други предприятия за Колективно Инвестиране (ДПКИ), на 
които Кей Би Си Банк България ЕАД е банка-депозитар, в случаи че не може да се 
определи справедлива стойност на финансови инструменти от портфейла на КИС/ДПКИ, 
както и за финансови инструменти, които не се търгуват на регулирани пазари или на 
други места за търговия, Кей Би Си Банк България ЕАД приема цената, изчислена от 
инвестиционния консултант на КИС/ДПКИ, след проверка дали методът на изчисление 
отговаря на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на 
активите на съответната КИС/ДПКИ.  
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29. Кей Би Си Банк България ЕАД отчита аналитично клиентските активи за целите на 
извършваната оценка и съхранява информацията и документите, послужили за оценяване 
на финансовите инструменти и другите клиентски активи, в срок от 5 години. 
 
 

Преоценка по цена, различна от пазарната. Чужбина. 
 

30. Преоценката по цена, различна от пазарната за чужбина е съгласно данни за 
емисията финансови инструменти от депозитарната институция, където тези инструменти се 
съхраняват, Raiffeisenbank International AG с регистриран адрес в Австрия, Виена, 
Stadtpark №9, тел. +43-1-71707-0, електронна поща ir@rbinternational.com.  
31. Кей Би Си Банк България ЕАД полага грижата на добър стопанин използваните за 
преоценка стойности да отговарят на общоприетите пазарни практики. 

 
Раздел III 

Начин за определяне размера на годишните вноски към Фонд за 
компенсиране на инвеститорите 

 
32. Размерът на годишната вноска за текущата година към Фонда за компенсиране на 
инвеститорите се определя на база произведението на средномесечната наличност на 
финансовите инструменти и другите активи, оценени съгласно Наредба № 23, и съответния 
процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК, с изключение на влоговете по смисъла 
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в 
банките.  
 
 
 
* Считано от 14.07.2022г. наименованието на Банката е променено на Кей Би 
Си Банк България ЕАД и е направена съответната промяна в наименованията на 
продукти/услуги; интернет сайт; e-mail адреси; канали за електронно банкиране.  
 


