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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 
      

 
 
 

ПРОЦЕДУРИ 
ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ЕКСПОЗИЦЦИ – ПО ЧЛ.76 ОТ 
НАРЕДБА №35 ЗА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ 

 
 
 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

             Процедурите за установяване и документиране на големи експозицци са приети, на основание чл. 
76 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници на 
Комисия за финансов надзор, от СД на ИП КАРОЛ АД.  

Включват ясно определени и прозрачни нива на отговорност, ефективни процедури за 
установяване, управление и наблюдение на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен, 
както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включително ясни административни и счетоводни 
процедури.  

Правилата уреждат изчерпателно  процедурите и механизмите в съответствие с характера и 
обхвата на дейността на ИП. 

Спазването на Правилата за управление на риска свързан с големите експозиции в ИП 
гарантират установяването и документирането на всички големи експозиции и последващите промени в 
тях в съответствие с изискванията на Наредба № 35 на КФН и с цел последващо наблюдение на тези 
експозиции като част от цялостния процес на наблюдение на експозициите. 
 

 
II. ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 
2.1. Основен принцип в управлението на рисковете в ИП е принципът на разделяне на 

отговорностите. 
             Политиката по управление на риска на КАРОЛ АД действа и се прилага интегрирано с всички 
вътрешно-нормативни документи на посредника. Целта е да се документират процедурите по 
установяване, управление, наблюдение и оценка на рисковете, свързани с дейностите, процедурите и 
системите на посредника.  
             Функционалната структура на ИП е представена във вътрешните правила на посредника. Там се 
уреждат  структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отделите за вътрешен 
контрол и счетоводство на ИП с другите органи и лица, работещи за ИП, както и мерките срещу 
несъответствие с нормативните изисквания към дейността на ИП. Определени са и нивата на отговорност. 

Има фиксирано разпределение на задълженията, правата и отговорностите, като не се допуска 
смесване и застъпване на задължения, права и отговорности. 

2.2. Отдел „Управление на риска” на ИП осъществява функциите по управление, отчитане, 
наблюдение и редуциране на рисковете, на които ИП е изложен или може да бъде изложен, 
включително на рисковете, произтичащи от макроикономическата среда. Отделът не осъществява 
функции, свързани с поемане на рискове. 

ИП разработва надеждни и ефективни правила и процедури за оценка и поддържане на 
стойността, видовете и разпределението на вътрешния капитал, които са необходими за адекватно 
покритие на рисковете, на които е изложен. 

 



 

 2

 
III. РИСК ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

 
 

3.1. Рискът от концентрация е риск, който възниква от експозиции към клиенти, групи свързани 
клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и 
съща дейност или стока, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции. 
            3.2. По смисъла на глава девета от Наредба № 35 експозиции са всички активи и задбалансови 
позиции съгласно глава дванадесета, раздел I от Наредба № 35, без да се прилагат рисковите тегла или 
степените на риск, които те носят 
           Експозиция на инвестиционен посредник към клиент или група свързани клиенти се счита за 
голяма, когато нейната стойност е по-голяма или равна на 10 % от собствения му капитал. 
Инвестиционният посредник приема надеждни административни и счетоводни процедури и адекватни 
механизми за вътрешен контрол, които да гарантират установяването и документирането на всички 
големи експозиции и последващите промени в тях в съответствие с изискванията на тази наредба и с цел 
последващо наблюдение на тези експозиции като част от цялостния процес на наблюдение на 
експозициите. 

3.3. Инвестиционният посредник следи ежедневно своите експозиции към едно лице или към 
група свързани клиенти и отчита си за капиталова адекватност и ликвидност сумата на големите си 
експозиции с цел ограничаване на риска от прекомерната им концентрация. Инвестиционният 
посредник уведомява най-късно до следващия работен ден Комисията за финансов надзор за всяка 
нововъзникнала голяма експозиция, както и за всяко нарастване с над 20 % спрямо размера на 
съществуваща голяма експозиция при предходното уведомление, включително за датата и за причините 
за това нарастване. ИП представя на Комисията за финансов надзор отчет за капиталовата адекватност и 
ликвидност, оборотна ведомост и счетоводен баланс към датата на възникване на голямата експозиция, 
както и копия на документи, от които е видна датата на възникване на голямата експозиция и нейният 
характер. 
            3.4. Инвестиционният посредник следи ежедневно и експозициите си към издатели на 
обезпечение за прекомерна концентрация и да уведоми комисията при наличието на такава в 3-дневен 
срок от възникването й. 
            3.5. С разрешение на Зам.-председателя ИП може да изключи от експозициите всички позиции, 
имащи покритие със собствен капитал, извън този, който е необходим за покриване на капиталовите 
изисквания по чл. 21 от Наредба № 35 или при изчисляването на други показатели за целите на надзора. 
            3.6. Експозицията на ИП към един клиент или към група свързани клиенти не може да надвишава 
25 % от собствения му капитал.  

  Когато клиентът или групата клиенти са предприятие майка или дъщерно дружество на ИП 
и/или са едно или повече дъщерни дружества на предприятието майка, експозицията по ал. 1 не може да 
надвишава 20 % от собствения му капитал.  

   Сумата от големите експозиции на ИП не може да надвишава 800 % от собствения му капитал.  
   Ако поради изключителни обстоятелства екпозициите надвишат някое от горните 

ограничения, ИП е длъжен да уведоми комисията незабавно, но не по-късно от края на следващия ден 
след възникването на превишението. В уведомлението се посочват причините, довели до превишението, 
и конкретни мерки за привеждане на експозициите в съответствие с установените ограничения.  

 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1. Когато в практиката на ИП бъдат констатирани проблеми, чието преодоляване изисква 
изменение или допълване на тези Правила, Съветът на директорите на ИП могат да извършат 
съответните корекции.   

Независимо от приложението на изречение първо, Съветът на директорите ежегодно до 30 април 
извършват преглед и оценка на настоящите Правила, включително за ефективно и надеждно 
функциониране на отдел „Вътрешен контрол”, с цел осигуряване на законосъобразното функциониране 
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на целия ИП, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на дейността приемат изменения 
и допълнения в настоящите Правила.  
  
           § 2. Съветът на директорите на ИП може да издава заповеди и инструкции по прилагането на тези 
Правила.  
            § 3. Настоящите правила се предоставят за сведение и изпълнение на служителите на ИП.  
            § 4. Правилата са приети от Съвета на директорите  на ИП с решение на заседание от 02.04.2007 
г., и последно актуализирани през месец август 2008г. 

 


