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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 
      

 
 

ПРОЦЕДУРИ  
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА ОЦЕНКИТЕ ИЛИ РЕЗЕРВИТЕ  

(ПО ЧЛ. 18, ал. 1 НА НАРЕДБА №35)  
 
 
 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         Тези  процедури са допълнение към правилата за оценка на търговския портфейл и целят 
установяване на система за извършване на корекции на оценките или резервите съгласно чл. 18, ал.1 на 
Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. 
 

 
 

II. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА ОЦЕНКИТЕ ИЛИ РЕЗЕРВИТЕ 
 

При извършване на корекциите се вземат предвид факторите упоменати в чл.18 на Наредба № 35. 
Фактори, при които се извършват корекции на оценките или резервите:  

2.1. нереализирани кредитни спредове - необходимост от корекция възниква, когато определена 
позиция от търговския портфейл на инвестиционния посредник става обект на промяна на кредитния й 
рейтинг, определен от призната от Комисия за финансов надзор Агенция за кредитен рейтинг (АКР). 
Независимо от вида на позицията (облигация; споразумение за бъдещ кредитен спред; опция върху 
кредитен спред или суап върху кредитен спред) промененият кредитен рейтинг рефлектира върху 
непосредствена необходимост от промяна на добавката за риск върху съответната ценна книга или 
дериват и върху резервите, които инвестиционния посредник заделя за лихвен риск, съобразно 
изискванията на Наредба № 35. При констатиране на необходимост от корекция на кредитния спред 
ръководителят на отдел "Анализ и управление на риска" се разпорежда за размера и действията, които 
трябва да бъдат предприети от Отдел "Счетоводство" за конкретните корекции на оценките; 

2.2. разходи за закриване на позиции - необходимост от корекции на оценките или резервите 
възникват, при промяна на мястото на изпълнение на сделките, или при промяна на ликвидността и 
условията за търговия на конкретната борса. Тези разходи са основно свързани с промяна на 
брокерската комисиона, включване на допълнителна такса или комисиона, или други. При констатиране 
на необходимост от корекция на разходите за закриване на позиции Ръководителят на отдел "Анализ и 
управление на риска" се разпорежда за размера на действията, които трябва да бъдат предприети от 
отдел "Счетоводство" за конкретните корекции на оценките; 

2.3. операционни рискове - необходимост от корекции на оценките и резервите съществува при 
възникнал Операционен риск. При констатиране на необходимост от корекция на оценките и резервите, 
породени от възникнал Операционен риск Ръководителят на отдел "Анализ и управление на риска" 
взема мерки за неутрализирането му съобразно възприетите от инвестиционния посредник Правила за 
управление на рисковете; 

2.4. предсрочно прекратяване – необходимостта от спешно или предсрочно закриване 
(прекратяване) на позиции в търговския портфейл на инвестиционния посредник носи завишен риск за 
реализиране на по-малка от очакваната цена. При констатиране на необходимост от корекция на 
оценките и резервите при предсрочно прекратяване на позиции Ръководителят на отдел " Анализ и  
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управление на риска " се разпорежда за размера и действията, които трябва да бъдат предприети от 
отдел "Счетоводство" за конкретните корекции; 

2.5. разходи, свързани с инвестиране или финансиране; бъдещи административни разходи; риск, 
свързан с модела - възприетите от инвестиционния посредник Правила за управление на риска в общият 
случай неутрализират тези рискове, като при констатиране на необходимост от корекция на оценките и 
резервите, породени от тях, Ръководителят на отдел " Анализ и управление на риска", след 
внимателното им анализиране, се разпорежда  за  размера  и действията, които трябва да бъдат 
предприети от отдел "Счетоводство" за конкретните корекции; 

          Преди стартиране процедурата, Международните стандарти за оценка на финансовите активи 
изискват ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно 
обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и респ. върху 
отчетените стойностни размери на приходите и разходите от оценката. 

          Собствените ценни книжа са структурирани в следните групи: Капиталови ЦК, Дългови ЦК-ДЦК, 
Облигации, Компенсаторни инструменти, Дериватни инструменти. Прави се преценка за влиянието на 
факторите, като резултатите се отразяват в табличен вид по формата представена по-долу. Преценка се 
прави единствено за ценните книжа налични в търговския портфейл на посредника към съответната 
дата. 
 
Вид на 
финансовият 
инструмент 

нереализи
рани кред. 
спредове 

разходи 
за 
закриван
е на 
позиции 

операци
онни 
рискове 

предср
. 
прекра
тяване 

разходи, 
свързани с 
инвестиране 
или 
финансиране 

бъдещи 
админ. 
разходи 

риск, 
свързан 
с модела 

Капиталови 
ЦК 
............. 

       

Дългови ЦК 
............. 

       

Компенсатор
ни 
инструменти 
.............. 

       

 

        Корекцията на непазарните оценки е валидна единствено за периода, през който не са достъпни 
независими ценови източници. При възстановяване на наличността на независими ценови източници, 
инвестиционния посредник прилага оценка по чл. 15 на Наредба № 35. 

        Ръководителят на отдел “Анализ и управление на риска” издава предписания дали ИП да формира 
резерви за нисколиквидните позиции, които могат да възникнат вследствие на пазарни събития или в 
резултат на дейността му, като концентрация на позиции и/или просрочени позиции и извършва 
периодично преглед относно тяхната необходимост. 

        Формирането на  резерви се извършва при наличие и отчитане на следните фактори: 
- период от време, необходим за пълно хеджиране на позициите или рисковете, свързани с тези 

позиции; 
- волатилност и средни стойности на разликата между цените "купува" и "продава"; 
- наличие на пазарни котировки, брой и наименованията на маркет-мейкърите; 
- волатилност и средна стойност на търгуваните обеми; 
- пазарни концентрации; 
- "период на държане" на позицията; 
- степен, до която оценката се основава на модела по чл. 16, ал. 1 , и влиянието на рисковете, свързани 

с него, върху оценката. 
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         В случай на ползване на оценки, изготвени от трети лица, или модела по чл. 16, ал. 1 , се преценява 
дали се налагат корекции в оценките. 

         При наличие на нисколиквидни позиции, възникнали в следствие на пазарни събития или в 
резултат на дейността, като концентрация на позиции и/или просрочени позиции, се извършва преценка 
дали да формира се формират резерви, и периодично се извършва преглед относно необходимостта от 
такива действия.  

          Корекциите в оценките или резервите, които надвишават стойностите, получени съгласно 
счетоводната политика на инвестиционния посредник, се третират съгласно ал. 6 на Наредба № 35, ако 
те водят до съществени загуби, или съгласно ал. 7 в останалите случаи. 

           Корекциите на оценките или резервите се извършват с нареждане на изпълнителния директор по 
предписание на ръководителя на отдел ”Анализ и управление на риска”. 

 
 
 

 
  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
           § 1. Когато в практиката на ИП бъдат констатирани проблеми, чието преодоляване изисква 
изменение или допълване на тези Процедури, Съветът на директорите на ИП могат да извършат 
съответните корекции.   
  
           § 2. Съветът на директорите на ИП може да издава заповеди и инструкции по прилагането на тези 
Процедури.  
            § 3. Настоящите процедури се предоставят за сведение и изпълнение на служителите на ИП.  
            § 4. Процедурите са приети от Съвета на директорите  на ИП с решение на заседание от 
02.04.2007 г. и последно актуализирани през месец август 2008г. 

 
 

 


