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С настоящото ДЕЛТАСТОК ви уведомява, че съгласно чл. 77а от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е създаден Фонд за 
компенсиране на инвеститорите (наричан по-долу за краткост "Фондът"), който е 
юридическо лице със седалище в гр. София. Фондът осигурява изплащане на 
компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в 
приемащите държави при условията и по реда на ЗППЦК чрез набраните във Фонда 
средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да 
изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с 
неговото финансово състояние.  
 
Всеки инвестиционен посредник, който държи, администрира или управлява пари и/или 
финансови инструменти на клиенти и за когото по тази причина могат да възникнат 
задължения към клиенти, е длъжен да прави парични вноски във Фонда. Неплащането на 
дължимите вноски от инвестиционния посредник не лишава правоимащите клиенти на 
инвестиционния посредник от компенсация до размерите, посочени по-долу. 
 
Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник в случаите, 
когато: 
(i) с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито 

производство по несъстоятелност, включително когато производството по 
несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;  

(ii) е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като 
инвестиционен посредник с решение на Комисията за финансов надзор поради това, че 
инвестиционният посредник е в трайно влошено финансово състояние и не може да 
изпълнява задълженията си.  

 
В срок до 7 дни от получаване на решението по предходните точки Фондът публикува най-
малко в два централни всекидневника и на Интернет страницата си съобщение за 
постановеното решение по предходните точки и за срока, в който клиентите на 
инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от 
фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.  
 
Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност 
инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и 
договорните условия. За клиентски активи се считат паричните средства, финансовите 
инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той 
държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него 
инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, 
включително лихви, дивиденти и други подобни плащания.  
 
Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 
на сто от стойността на вземането, но не повече от следните размери:  
(i) до 31 декември 2006 г. - 12 000 лв.;  
(ii) от 1 януари до 31 декември 2007 г. - 24 000 лв.;  
(iii) от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - 30 000 лв.;  
(iv) от 1 януари 2010 г. - 40 000 лв.  

 
Устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите е уредено в 
ПРАВИЛНИК, приет с Решение № 40-П от 10.08.2005 г. на Комисията за финансов надзор, 
обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.  
 
При желание от ваша страна ще ви бъдат предоставени подробни данни за условията и 
реда за компенсиране, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и 
Правилника за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите. 
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