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ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА И ПОДДЪРЖАНЕ  
НА СТОЙНОСТТА, ВИДОВЕТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ КАПИТАЛ  

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ”КАРОЛ”АД 
 
 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА 
 

Чл. 1. Настоящите Правила за оценка и поддържане на стойността, видовете и разпределението 
на вътрешния капитал на инвестиционен посредник „Карол“ АД (по-долу наричан само 
„Дружеството“ или „Инвестиционния посредник“) в съответствие с изисквания на Регламент 
575/2013/ЕС на Европейския парламент и съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на 
Регламент (ЕС) No 648/2012 (Регламент 575/2013/ЕС) и Наредба №50 от 19.06.2015 г. за 
капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на 
надзор за спазването им (Наредба №50) имплементират надеждни и ефективни стратегии и 
процеси, позволяващи на Инвестиционния посредник да оценява и поддържа постоянно 
вътрешен капитал в размер, вид и разпределение, необходими за адекватното покритие на 
рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен.  В процеса на своята работа 
Дружеството може да бъде изложено на следните категории рискове: кредитен риск, пазарен 
риск, операционен риск, сетълмент риск, ливъридж риск, ликвиден риск и риск от големи 
експозиции, риск от концентрация. 

Чл. 2. Настоящите Правила отчитат естеството, мащаба и сложността на дейността на 
Инвестиционния посредник, структурата на вътрешната му организация, както и обхвата на 
извършваните от него инвестиционни дейности и услуги.  

(2) Настоящите правила за анализ и поддържане на капиталова адекватност на ИП “Карол” АД 
обобщено включват и процедурата за управление на риска като част от политиките за 
корпоративно управление; анализ на правилата за поемане на рискове, програмата за стрес 
тестове и използваните ИТ системи. 
 
(3) Ключови финансови показатели за всички основни дейности на ИП “Карол” АД и пазарите, на 
които оперира - при осъществяване на дейността си на инвестиционен посредник, “Карол” АД 
следи следните ключови финансови показатели с оглед поддържането на вътрешен капитал в 
размер, вид и разпределение, необходими за адекватното покритие на рисковете, на които е 
изложен или може да бъде, а именно:  
 

1. Капиталови показатели 
2. Показатели за ликвидност 
3. Показатели за рентабилност 
4. Показатели за качество на активите 
5. Основани на пазара показатели 
6. Макроикономически показатели 

 

Чл. 3 Капиталовите показатели идентифицират всяко значително действително и бъдещо 
влошаване в количеството и качеството на капитала. Капиталовите показатели по своята 
същност обхващат: базовия собствен капитал от първи ред, общата капиталова 
адекватност и отношението на ливъридж. Във всеки един момент Дружеството трябва да 
отговаря на следните капиталови изисквания, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г.: 
а) съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 4,5 %; 
б) съотношение на капитала от първи ред 6 %; 
в) съотношение на обща капиталова адекватност 8 %. 
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(2) Отношението на ливъридж се изчислява като капиталът от първи ред се раздели на сборът на 
стойностите на експозициите по всички активи и задбалансови позиции, които не са приспаднати 
при определяне на капитала от първи ред. Отношението се изчислява всеки месец и се следи на 
тримесечна база от главния счетоводител, който е орган по мониторинга за целите на прилагане 
на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници, включително разработения и приет от Дружеството План за възстановяване по 
смисъла на същия закон. Стойността на отношението за всяко тримесечие се изчислява като 
средноаритмечитна стойност на месечните стойности за конкретното тримесечие. 
 

Чл. 4 Показателите за ликвидност. Инвестиционният посредник поддържа ликвидни активи с 
обща стойност, която покрива разликата между изходящите ликвидни потоци и входящите 
ликвидни потоци при стресирани условия, за да се гарантира, че се поддържат нива на ликвидни 
буфери, които са достатъчни за преодоляване на всяко възможно неравновесие между 
входящите и изходящите ликвидни потоци при изключително стресирани условия за период от 
тридесет дни. През периоди, характеризиращи се със стресирани условия, дружеството може да 
използва ликвидните си активи, за да покриват своите нетни изходящи ликвидни потоци.  
 
(2) В съответствие с Правилата за управление на риска на „Карол“ АД, в частност по отношение 
на управление на ликвидния риск, посредникът е  длъжен да спазва изискванията на чл. 55 от 
Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните 
посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50). В тази връзка 
паричните средства на Дружеството могат да бъдат държани на каса или по разплащателни или 
депозитни сметки в банка, която не е в производство по несъстоятелност или поставена под 
специален надзор. Паричните средства по разплащателни или депозитни сметки в банка трябва 
да бъдат в размер не по-малък от 70 на сто от всички парични средства на инвестиционния 
посредник. Паричните средства по разплащателни или депозитни сметки в банка, с които 
инвестиционният посредник може да се разпорежда по всяко време, трябва да бъдат в размер не 
по-малък от 70 на сто от всички парични средства, като инвестиционният посредник предприема 
действия за тяхното диверсифициране. 
 
(3) С оглед своята структура, рисковия си профил, от всички показатели за ликвидност - 
отношението на ликвидно покритие, отношението на нетно стабилно финансиране, разходите за 
финансиране от капиталовия пазар, „Карол“ АД счита за основно приложим показателя за 
отношение на ликвидно покритие.Показателите за ликвидност включват и краткосрочните 
задължения на Дружеството, не само дългосрочните такива. Инвестиционният посредник следи 
постоянно чрез осъществявания от главния счетоводител на Дружеството ежедневен мониторинг 
дали дългосрочните задължения се покриват от стабилни инструменти за финансиране не само 
при стресирани обстоятелства, но и при нормални условия.  
 
(4) По време на стресови условия, посредникът може да се възползва от правото си да използва 
своите високо качествени ликвидни активи, за да не попадне под законово предвидения минимум.  

 
(5) Коефициент на ликвидно покритие - Инвестиционният посредник се задължава да държи 
ликвидни активи с обща стойност, която покрива разликата между изходящите ликвидни потоци и 
входящите ликвидни потоци при стресирани условия, за да поддържа нива на ликвидни буфери, 
които са достатъчни за преодоляване на всяко възможно неравновесие между входящите и 
изходящите ликвидни потоци при изключително стресирани условия за период от тридесет дни в 
съответствие с чл. 412 от Регламент (ЕС) № 575/2013. През периоди, характеризиращи се със 
стресирани условия, ИП може да използва ликвидните си активи, за да покрие своите нетни 
изходящи ликвидни потоци. 
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(6) За целите на управлението на риска и регулаторните изисквания, отношението на ликвидно 

покритие се следи ежемесечно с цел управление на ликвидността и недопускане на настъпване 

на ликвидни кризи.  

(7) При необходимост посредникът може да вземе решение да приложи някоя от определените 

като спешни мерки за повишаване на ликвидното си покритие, като: да използва бързо ликвидни 

активи за повишаване на ликвидното си покритие, акции от инвестиционния си портфейл, 

оптимизация на разходите, дългосрочен заем от акционер, външно финансиране и др. 

 

Чл. 5 Показатели за рентабилност - Тази група показатели са свързани с аспекти, които могат да 

доведат до бързо влошаване на финансовото състояние на институцията. С оглед оценка на 

финансовата си устойчивост, посредникът следи на тримесечна база и показателите си за 

рентабилност. 

 

(2) Възвръщаемост на собствения капитал - Възвръщаемостта на собствения капитал показва 

реализираната печалбата от единица инвестиран собствен капитал. Изчислява се на база 

последните 12 месеца (ttm база - twelve trailing months) като съотношение между нетната печалба 

за последните 12 месеца и средния размер на собствения капитал. (3) Отношение Разходи/ 

Приходи - Това е съотношението между общите разходи и общите приходи от дейността на 

Посредника като тук се включват както оперативни, така и финансови приходи и разходи. Това 

отношение измерва ефикасността от операциите, тъй като показва на всеки един лев 

реализирани разходи колко приходи са генерирани. 

Чл. 6. Показатели за качество на активите - От една страна показателите за качество на активите 

включват съответното съотношение между наличностите и потока на необслужвани експозиции. 

От друга страна тези показатели обхващат и задбалансови експозиции и влиянието на 

необслужвани заеми /ако има такива/ върху качеството на актива. В този смисъл 

инвестиционният посредник следи за: нетни и брутни необслужвани кредити,  нарастване на 

обезценки на финансови активи и общо експозиции. Кредитите, които инвестиционния посредник 

отпуска на своите клиенти, са под формата на обезпечени репо сделки.  

Чл. 7 Основани на пазара показатели - Това са тези показатели, които обхващат очакванията на 

пазарните участници за бързото възможно влошаване на финансовото състояние на 

инвестиционния посредник, което може да ограничи достъпа до възможно финансиране и 

капиталовия пазар. Един от важните основани на пазара показатели е промяна на цената на 

акции, които са част от инвестиционния портфейл на инвестиционния посредник и в частност 

промяната в стойността на целия търговски портфейл.  

(2) Инвестиционният посредник ежедневно следи и записва промяна в стойността на основния 

индекс на Българска фондова борса – SOFIX, тъй като той може да бъде ранен индикатор за 

настъпваща и/или предстояща корекция на пазара. В случай на такава корекция, това би довело 

до спад на цените на акциите на борсата, респективно спад в стойността на търговския портфейл 

на посредника, което би имало негативен ефект върху резултатите от дейността.  

Чл. 8 Макроикономически показатели - Тези показатели следва да обхванат съществуващи 

индикации за влошаване на икономическите условия или на концентрации на експозиции или 

финансиране. (БВП и инфлацията) 
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Чл.9 За реализирането на своята бизнес стратегия дружеството прилага процеси по управление 
на ликвидността си, свързани с осигуряването на достатъчно ликвидни средства, необходими за 
посрещане на задълженията си и извършването на нормалната си оперативна дейност. 
 
Чл. 10. При извършване на своята оперативна дейност и във връзка с поддържането на 
адекватен вътрешен капитал, инвестиционният посредник се ръководи от следните принципи: 
 
1. Текущи проверки: Дружество непрекъснато извършва проверки за спазване на законовите 
изисквания за капиталова адекватност. Веднъж определено разпределението на вътрешния 
капитал, на всяко тримесечие се прави анализ на структурата на вътрешния капитал, както и 
незабавно - при сериозни финансови промени, настъпили на пазарите на финансови 
инструменти, на които Инвестиционния посредник оперира. С оглед поддържане на капиталовата 
адекватност и ликвидност на Дружеството, Съветът на директорите на „Карол“ АД може да 
предприеме някоя от следните спешни мерки за повишаване на капиталовата адекватност: 
намаляване на рисковите експозиции; разпореждане с ценни книжа и/ или дълготрайни активи; 
намаляване и ограничаване на разходите, свикване на Общо събрание на акционерите за тези 
мерки за повишаване на капиталова адекватност, за които законът предвижда, че са в 
компетентността на Общото събрание на акционерите, да използва бързо ликвидни активи за 
повишаване на ликвидното си покритие, акции от инвестиционния си портфейл, оптимизация на 
разходите, дългосрочен заем от акционер, външно финансиране и др. 
 

2. Текущо докладване пред компетентния български надзорен орган (Комисията за Финансов 
Надзор) във връзка със спазване на изискванията за поддържане на капиталова адекватност. 
 

3. Стандарти за пруденциален надзор – ИП “Карол” АД прилага установените стандарти за 
оценка на всички позиции в търговския портфейл, като Дружеството поддържа системи за 
контрол, събира разнообразна и независима пазарна информация чрез рейтингови агенции (при 
необходимост), консултанти по риска, електронни системи за обработка на данни; също спазва 
правилото за независимост между служителите, които сключват сделки и тези, които извършват  
оценката на позициите в портфейла; При осъществяване на пруденциалния си надзор ИП „Карол“ 
АД оценява рисковете, на които е или може да бъде изложен, свързани с дейността му, 
рисковете, които може да създаде за финансовата система като цяло, както и рисковете, 
идентифицирани при прилагане на стрес тестове. 
 

4. Ликвидно покритие - Дружеството държи ликвидни активи, за да покрива разликата между 
изходящите ликвидни потоци и входящите ликвидни потоци при стресирани условия. По такъв 
начин се гарантира, че Дружеството поддържа нива на ликвидни буфери, които са достатъчни за 
преодоляване на всяко възможно неравновесие между ликвидните потоци. Дружеството спазва 
забраната за двукратно отчитане на входящите ликвидни потоци и ликвидните активи. 
 

II. ВЪТРЕШЕН КАПИТАЛ 
 
Чл. 12. Вътрешният капитал е финансовият ресурс, изчислен като общата стойност на 
елементите на базовия собствен капитал и допълнителен такъв съгласно чл. 26 Регламент 
575/2013/ЕС, както и отразен като величина в счетоводните баланси на Дружеството, заверени от 
регистриран одитор към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване заявление за 
издаване на лиценз и към момента на издаването му, намалена с балансовата стойност на 
отрицателния финансов резултат,   
 
Чл. 13. Вътрешният капитал е необходим за покриване на рисковете, свързани с дейността на 
Инвестиционния посредник. В съответствие с изискванията на Регламент 575/2013/ЕС 
вътрешният капитал на Инвестиционния посредник следва да бъде предназначен за покритие на 
кредитния риск, пазарния риск, операционния риск, сетълмент риска, ливъридж риска, ликвидния 
риск, риска от големите експозиции и риска от концентрации. 
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Чл. 14. Вътрешният капитал дава възможност да се определи необходимата финансова „защита” 
срещу неочаквани загуби при възприетото ниво на сигурност и в същото време да се определи 
реалистично и „здравословно” съотношение между търсената доходност и нивата на различните 
видове риск, които членовете на висшия ръководен орган на Инвестиционния посредник са 
склонни да допуснат.  

Чл. 15. Кредитен риск - Инвестиционният посредник създава подходяща вътрешна организация 
за оценка на кредитния риск, с което засилва функционалността на своя пруденциален надзор за 
поддържане на вътрешен капитал в размер, вид и разпределение, необходими за адекватното 
покритие на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен. Дори формирането и 
управлението на експозиции към клиенти включва разработването и утвърждаването на системи 
за управление и оценка на кредитния риск. Отделно от собствения си пруденциален надзор 
“Карол” АД използва и външни рейтингови агенции, но по начин че да анализира всяка относима 
информация, свързана с разпределението на вътрешния си капитал. 

(2) При управление на кредитния риск и във връзка с поддържане на капиталовата си 
адекватност, „Карол“ АД:   

1. Създава ясни и стандартни критерии за предоставяне на заеми и финансирания, свързани с 
дейността му на инвестиционен посредник, както и процедури за последващо изменение на 
предоставения заем или рефинансиране 

2. Извършва постоянен мониторинг на рисковете за различните портфейли и експозиции, с оглед 
предоставените заеми, в това число и на трудно събираемите финансирания, прави корекции на 
оценките и заделяне на провизии; 

3. Диверсифицира рисковете, свързани с портфейлите, като взима под внимание различните 
пазари за финансови инструменти, на които инвестиционният посредник извършва дейността си, 
както и самата си стратегия за предоставяне на финансирания на клиенти; 

Чл. 16 Пазарен риск – от съществено значение за инвестиционния посредник е създаването и 
прилагането на строги вътрешни модели и стандарти за изчисляване на капиталовите изисквания 
за пазарен риск, тъй като този риск също е свързан с поддържането на адекватна капиталова 
структура. Тези капиталови изисквания трябва да предвиждат и такива за кризисна ситуация и в 
случай на влошаване на общата пазарна конюнктура да бъдат увеличени заради възможността 
от проциклично движение. Инвестиционният посредник прилага стандартизирано капиталово 
изискване за секюритизиращите позиции в търговския портфейл.  

Чл. 17 Сетълмент риск – този риск като ценова разлика се взима предвид от инвестиционния 
посредник при сделки с дългови или капиталови инструменти, чуждестранна валута или стоки (с 
изключение на репо сделките и сделките по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа 
или стоки) по които не е извършен сетълмент до договорената дата за доставка. 

Чл. 18 Риск от прекомерен ливъридж: За да установи и управлява риска от прекомерен 
ливъридж, Инвестиционният посредник следи следната информация: отношението на ливъридж; 
разпределението на мярката за общата експозиция и съпоставка между мярката за общата 
експозиция и данните, публикувани в последния му годишен финансов отчет; За изчисляването 
на риска от прекомерен ливъридж се взима предвид коефициента на ливъридж, изчисляван 
съгласно чл. 429 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и несъответствията между активите и 
съществуващите задължения. С оглед поддържане на капиталовата си адекватност, за да се 
справи с потенциални кризисни ситуации, свързани с риска от прекомерен ливъридж,  
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Инвестиционният посредник предприема предпазни мерки за преодоляване на риска от 
прекомерен ливъридж, като следи за неговото евентуално нарастване  поради намаление на 
собствения капитал в резултат на очаквани и/или претърпени загуби.  

(2) Като част от мерките за намаляване на риска и ливъриджа на дружеството с оглед постигане 
на капиталова адекватност, Инвестиционният посредник може да извърши действия по закриване 
на позиции по сключени репо сделки, сключени с клиенти и контрагенти на дружеството, 
прилагане на по-големи дисконтови проценти при оценка на обезпечението (финансовите 
инструменти) по бъдещи репо сделки, изискване на по-големи обезпечения по маржин покупки и 
къси продажби на финансови инструменти и др.; 
 
Чл. 19 Ликвиден риск – ИП “Карол” АД прилага процедури по управление на ликвидността си, 
свързани с осигуряването на достатъчно ликвидни средства, необходими за посрещане на 
задълженията си и поддържане на необходимата капиталова адекватност на Дружеството. 
 
(2) За да поддържа вътрешен капитал в размер, вид и разпределение, необходими за 
адекватното покритие на ликвидните рискове, на които е изложен или може да бъде, 
Инвестиционният посредник поддържа ликвидни активи с обща стойност, която покрива 
разликата между изходящите ликвидни потоци и входящите ликвидни потоци при стресирани 
условия. По такъв начин ИП “Карол” АД, като призната за системно значима институция, 
гарантира, че поддържа необходимите нива на ликвидни буфери, които са достатъчни за 
преодоляване на всяко възможно неравновесие между входящите и изходящите ликвидни потоци 
при изключително стресирани условия. През периоди, характеризиращи се със стресирани 
условия, дружеството може да използва ликвидните си активи, за да покриват своите нетни 
изходящи ликвидни потоци. 
 
Чл. 20 Риск от големи експозиции – Дружеството извършва текущ вътрешен контрол за големи 
експозиции по смисъла и в съотношенията, определени в Наредба № 50, като за всички големи 
експозиции до допустимия съгласно Наредба № 50 размер уведомява Комисията за Финансов 
Надзор, а над него – не ги допуска. 
 
Чл. 21 При оценка на риска от концентрации, ИП “Карол” АД взима предвид особеностите на 
своя бизнес модел и прилаганата бизнес стратегия, включително стратегията за 
диверсифициране на дейността си, която би могла да причини концентрации като резултат от 
струпване на бизнес единици в определени продукти или пазари.  
 
 
Чл. 22. В съответствие с правилата за вътрешна организация на дейността на Инвестиционния 
посредник оценката на стойността на вътрешния капитал, както и неговото разпределение се 
извършва от Главния счетоводител на Дружеството съвместно със служители от Отдел „Анализ и 
управление на риска“.  
 
(2) Информация относно капиталовата адекватност, ликвидността и рентабилността на 
инвестиционния посредник следва да е налична в реално време от системата за финансово-
счетоводна отчетност на инвестиционен посредник „Карол“ АД. 
 
(3) Инвестиционният посредник ежедневно изготвя на индивидуална основа аналитична оборотна 
ведомост и отчети за финансова информация съгласно МСФО, както и отчет за капиталова 
адекватност и ликвидност по утвърдени образци. На ежедневна база ИП “Карол” АД извършва 
мониторинг на позициите си в търговския портфейл в съответствие с разпоредбите на част трета, 
дял I, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.  Веднъж месечно Дружеството извършва оценка по 
пазарни цени на позициите в инвестиционния портфейл. Също ИП “Карол” АД представя пред 
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КФН ежемесечно справка „Отчитане на ликвидност“, както и 3-месечни справки по утвърден 
образец. 
 
Чл. 23 ИП “Карол” АД, като признат през 2017 г. за ДСЗИ за предходната 2016 г., поддържа както 
Буфер за Д-СЗИ (друга системно значима институция), така и всички други нормативно изискуеми 
капиталови буфери, предвидени в глава IX от Наредба № 50, а именно:  
 
1. Предпазен капиталов буфер - По своята същност Предпазният капиталов буфер е 
собственият капитал, който инвестиционният посредник трябва да поддържа. Той се явява 
допълнително капиталово изискване за базовия собствен на Дружеството капитал от първи ред. 
ИП “Карол” АД спазва задължението да поддържа предпазен капиталов буфер с базов собствен 
капитал от първи ред в размерите, предвидени в Наредба № 50, спрямо общата рискова 
експозиция. 
 

2. Антицикличен капиталов буфер –  ИП “Карол” АД поддържа и антицикличен капиталов 
буфер, който представлява специфичен антицикличен капиталов буфер и се изчислява като 
общата сума от рисковите експозиции на инвестиционния посредник, изчислени в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 575/2013, умножени по среднопретеглената стойност на нивата на антицикличния 
буфер. Размерът на този буфера се изчислява на база на съотношението на кредитите към БВП, 
като отчита ръста на кредитната активност, и по-специално изменението в съотношението на 
предоставените кредити и БВП в Република България; 
 
3. Буфер за системен риск – с цел избягване и намаляване на дългосрочни нециклични 
системни или макропруденциални рискове, ИП “Карол” АД поддържа и буфер за системен риск.  
 
4. Буфер за Д-СЗИ (друга системно значима институция) ИП “Карол” АД поддържа и  буфера 
за Д-СЗИ, който се състои от базов собствен капитал от първи ред и се явява в допълнение 
спрямо съществуващия базов собствен капитал от първи ред.  
 
Чл. 24. Служителите на Инвестиционния посредник следва да бъдат запознати с настоящите 
правила и с разработената система за определяне на вътрешния капитал, за да се осигури 
приемственост в случай на напускане или преместване на служители; 
 
Чл. 25. Отдел „Анализ и управление на риска“ при Инвестиционния посредник, Главният 
счетоводител и софтуерните специалисти, правят необходимите промени в счетоводния софтуер, 
ползван от Дружеството с оглед постоянен мониторинг, контрол и поддържане стойността, 
видовете и разпределението на вътрешния капитал на Инвестиционния посредник съобразно 
нормативните изисквания и решенията на Съвета на директорите. 
 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Настоящите Правила са приети на основание чл. 9, ал.1 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за 
капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на 
надзор за спазването им. 
 
§ 2. Настоящите Правила са изготвени и приети от Съвета на директорите на инвестиционен 
посредник „Карол“ АД и одобрени от Общото събрание на акционерите с решение по Протокол от 
заседание от 22.01.2018 г. 

 
§ 3. Инвестиционният посредник извършва текущ и периодичен вътрешен преглед най-малко 
веднъж годишно в срок до 31 декември всяка календарна година на стратегиите и процесите за 
оценяване на съответствието им с нормативните изисквания, както и на пропорционалността им с 
характера, степента и сложността на извършваните от него дейности.  
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