
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТ ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД ЗА 2019 г. 

 

I. СЪГЛАСНО ЧЛ.67, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА № 50 НА КФН ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧАСТ ОСМА ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 

1. Информация относно целите и политиката по управление на риска по чл.435 

от Регламент № 575/2013  

 

Политиката по управление на риска е част от вътрешноорганизационната структура на 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД и действа и се прилага интегрирано с другите вътрешно-

нормативни документи на дружеството. Целта на тази политиката е да се документират 

процедурите по установяване, управление, наблюдение и оценка на рисковете, свързани с 

дейностите, процедурите и системите на ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД по реда на чл. 23 

от Делегиран регламент 2017/565 и чл. 82 от Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за 

изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38). 

 

За осигуряване на правилното провеждане на политиката (правилата) по управление на 

риска, в ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД има създадено Звено за управление и контрол на 

риска, което се ръководи от Управителя с ресор управление и контрол на риска и се състои 

от специалист от отдел „Продажби и отношения с клиенти“, специалист от отдел 

„Вътрешен Контрол“ и специалист от отдел „Бек офис и счетоводство“. 

 

Инвестиционният посредник разграничава следните видове рискове, свързани с 

дейностите, процедурите и системите: 

1. Вътрешни – свързани с организацията на работа на дружеството. Вътрешните    

рискове се състоят, без да се ограничават до: 

- рискове, свързани с персонала; 

- рискове, свързани с процесите; 

- рискове, свързани със системите; 

2. Външни – свързани с макроикономически, политически и други фактори, които 

оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на инвестиционния 

посредник. Външните рискове се състоят, без да се ограничават до: 

            - риск на обкръжаващата среда; 

            - риск от физическо вмешателство; 

 

Оценката на рисковете се отчита от Управителя с ресор – управление и контрол на 

риска, въз основа на резултатите от въприетата “Процедура по идентификация, оценка и 

контрол на риска”, прилагана от всички функционални отдели на ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” 

ООД. 

Въз основа на отчетените резултати, ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД установява 

допустимо ниво на риск за организацията и осигурява извършването на дейността да бъде 

в рамките на определеното допустимо ниво. 

 

 



Подборът на членовете на ръководния орган на ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД се 

извършва в съответствие с действащите нормативни изисквания, като се вземат предвид 

образованието, действителните знания, професионалните умения и експертния опит на 

кандидатите. В дружеството няма разработена специална политика за осигуряване на 

разнообразие при подбора. 

  

Към 31.12.2019 г. дружеството има двама управители – Кристина Димитрова 

Бояджиева и Полина Радославова Маринова. На 04.07.2019 г. Полина Радославова 

Маринова заменя като управител Мартин Бойков Първанов.  

През 2019г. управителят Полина Радославова Маринова участва в управлението на 

„ПОЛМИРЕКС-МЕРК“ ЕООД, ЕИК 123662430 – Едноличен собственик на капитала и 

управител.  

През 2019г. управителят Кристина Димитрова Бояджиева не участва в управлението на 

други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.  

 

Дружеството не е създавало отделен комитет по риска. С оглед размера, вътрешната 

организация, естеството, мащаба и сложността на дейността, функциите по управление на 

риска се осъществяват от Звено за управление и контрол на риска, което се ръководи от 

Управителя с ресор управление и контрол на риска. 

 

2. Информация относно обхвата на консолидация по чл. 436 от Регламент № 

575/2013 

Инвестиционен посредник “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД прилага изискванията на 

Регламент (ЕС) № 575/2013. Институцията не подлежи на консолидация както за 

счетоводни цели, така и за целите на пруденциалния надзор.  

3. Информация относно собствения капитал по чл.437 от Регламент № 575/2013  

За финансовата 2019 г. е налице пълно равнение между елементите на базовия собствен 

капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред, капитала от втори ред и 

филтрите и приспаданията, приложени съгласно членове 32-35, 36, 56, 66 и 79 към 

собствения капитал на институцията, и баланса съгласно заверените финансови отчети. 

 Базовият капитал на дружеството включва следните елементи:  

Собствен капитал (капиталова база) Сума (в 

хил. BGN) 

Капиталови инструменти, приемливи като базов собствен капитал 

от първи ред 

250 

• Регистриран и внесен капитал 250 

• Други резерви 4 

Неразпределена печалба 32 

• Неразпределена печалба от минали години 32 

Приемлива печалба (текущ финансов резултат) 1449 



Нематериални активи: -12 

• Други нематериални активи преди приспадане на пасиви с 
отсрочен данък 

-12 

Общо намаления на капитала -12 

Базов собствен капитал от първи ред 1723 

Капитал от втори ред 0 

Общо собствени средства (капиталова база) 1723 

 

Стойността на капиталовите инструменти се отразява по справедлива стойност.  

 

Съгласно чл. 36, 56, 66 от Регламент (ЕС) № 575/2013, Дружеството извършва 

приспадания на капитала от първи ред.  

 

Дружеството не притежава активи, за които са приложими чл. 47, 48, 56, 66 и 79 от 

регламент 575/2013 на ЕС. 

 

 

4. Информация относно капиталовите изисквания по чл.438 от Регламент 

№575/2013  

Дружеството спазва стриктно изискванията при изчисляване на капиталовата 

адекватност съгласно инструкциите в Наредба № 50 на КФН от 2015г. и в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 575/2013. 

Дружеството не ползва методика за изчисляването на съотношението на капиталовата 

си ликвидност различна от указаната в нормативните документи на регулатора. 

 

Позиция Процент / сума  

(в хил. BGN) 

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 98 

Излишък(+)/Недостиг(-) на базовия собствен капитал от първи ред 1 644  

Съотношение на капитала от първи ред 98 

Излишък(+) / Недостиг(-) на капитал от първи ред 1 618 

Съотношение на обща капиталова адекватност 98 

Излишък(+) / Недостиг(-) на общата стойност на капитала 1 582 

 

5. Информация относно кредитния риск от контрагента по чл.439 от Регламент 

№ 575/2013 

 

 



1. Капиталови изисквания по класове експозиции (в лв.) 

Балансови експозиции, изложени на кредитен риск  

     - На дребно 0 

     - Други позиции  0 

 

6. Информация относно капиталовите буфери по чл.440 от Регламент № 575/2013 

Съгласно чл. 77 от Наредба № 50 на КФН, ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД не прилага 

капиталови буфери. 

 

7. Информация относно показатели от глобално системно значение по чл.441 от 

Регламент № 575/2013 

Дружеството не е определено като глобално системно значима институция, съгласно 

чл. 131 от Директива 2013/36/ЕС. 

 

8. Информация относно корекции за кредитен риск по чл.442 от Регламент № 

575/2013 

Вземанията, които са без фиксиран падеж, се признават първоначално по цена на 

придобиване. В счетоводния баланс на дружеството същите се посочват по цена, намалена 

с евентуална загуба от обезценка, поради несъбираемост. Загуба от обезценка се отчита в 

случай, че съществува обективно доказателство, че дружеството няма да бъде в състояние 

да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение на 

съответното вземане поради значителни финансови затруднения на длъжника, вероятност 

за обявяване в несъстоятелност и ликвидация, финансово преструктуриране или 

невъзможност за изплащане на задължението (повече от 360 дни). Балансовата стойност 

на активите се намалява чрез използване на корективна сметка за обезценка, а стойността 

на загубата се отразява в отчета за доходите като разходи за обезценка.  

 

През 2019г. Дружеството не е извършвало обезценка за счетоводни цели и корекции за 

кредитен риск. 

. 

9. Информация относно свободни от тежести активи по чл.443 от Регламент № 

575/2013 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД не притежава обременени от тежести активи. 

 

10. Информация относно използване на АВКО по чл.444 от Регламент № 575/2013 

 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД не използва АВКО. 

 

11. Информация относно експозиция към пазарен риск по чл.445 от Регламент № 

575/2013 

 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД не изчислява капиталови изисквания по чл.92, параграф 

3, букви б) и в) от Регламент № 575/2013, няма секюритизиращи позиции и не е изложено 

на специфичен лихвен риск по тях. 



 

12. Информация относно операционен риск по чл.446 от Регламент № 575/2013 

 

Дружеството използва подхода на Обща рискова експозиция във връзка с режийните 

разходи при изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск. Общо 

режийните разходи за 2019 г. възлизат на 563 097лева. 

 

13. Информация относно експозиции в капиталови инструменти, които не са 

включени в търговския портфейл по чл.447 и относно експозиция към лихвен 

риск по позиции, които не са включени в търговския портфейл по чл.448 от 

Регламент № 575/2013 

 

Дружеството е формирало само инвестиционен портфейл, който включва:  

 

Емитент Брой (номинал) Пазарна стойност в лв. 

ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС ЕАД 16660 67973 

Атоменергоремонт АД-Козлодуй 12380 68709 

 

Предвид характера и структурата на инвестиоционния портфейл на дружеството, 

излагането на лихвен риск е само косвено, тъй като инструментите, включени в портфейла 

не са лихвоносни и евентуалните номинални доходи от тях не са обвързани с глобалните и 

местни лихвени нива. Единствено реалната доходност след затваряне на позициите в 

инвестиционния портфейл би могла да бъде негативно повлияна от повишаване на 

лихвените нива и инфлацията.  

 

14. Информация относно експозиция по секюритизиращи позиции по чл.449 от 

Регламент № 575/2013 

 

Дружеството не прилага секюритизация, респективно не отчита такива позиции. 

 

II. СЪГЛАСНО ЧЛ.68, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА № 50 

Информация относно спазването на разпоредбите по чл.64, ал.2 от Закона за 

пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) 

 

Управителите на ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД спазват изискванията на разпоредбите 

по чл.64, ал.2 от ЗПФИ, като и през 2019г.: 

 

1. Осъществяват ефективното и надеждно управление на инвестиционния посредник в 

съответствие с нормативните изисквания, включително подходящото разпределение на 

задълженията и отговорностите при определяне на организационната структура; 

извършват периодичен преглед на правилата по чл. 69, ал. 1 и 2 от ЗПФИ най-малко веднъж 

годишно, а при необходимост – и на по-кратък период и отговарят за контрола за тяхното 

изпълнение, както и за предотвратяване и установяване на конфликтите на интереси.  

2. Одобряват и контролират изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния 

посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление; 



3. Осигуряват целостта и непрекъснатото функциониране на системите за счетоводно 

и финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли, и съответствие на 

дейността с нормативните изисквания и приложимите стандарти; 

4. Ръководят и контролират изпълнението на изискванията съгласно Закона за пазарите 

на финансови инструменти относно разкриването и предоставянето на информация; 

5. Упражняват контрол спрямо висшия ръководен персонал; 

6. Отговарят за ефективността на системите за управление в инвестиционния 

посредник, като при необходимост предприемат необходимите мерки за отстраняване на 

констатираните несъответствия; 

7. При отчитане на естеството, обхвата и сложността на извършваната от 

инвестиционния посредник дейност и на всички приложими нормативни изисквания 

приемат, съответно одобряват, и контролират спазването на: 

а) организационната структура на инвестиционния посредник за извършване на 

услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ; 

б) изискванията за знания, умения и опит на служителите в съответните звена; 

в) разпределението на ресурсите, необходими за извършването на услугите и 

дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ; 

г) политиките, правилата и процедурите на инвестиционния посредник, с които се 

урежда предоставянето на услугите и извършването на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ; 

д) политиката по отношение на предлаганите или предоставяни услуги, дейности, 

продукти и операции в съответствие с допустимото за инвестиционния посредник равнище 

на риск и с характеристиките и потребностите на клиентите на инвестиционния посредник, 

на които те ще бъдат предлагани или предоставяни; 

е) политиката за възнагражденията на служителите, участващи в предоставянето на 

услуги на клиентите на инвестиционния посредник, която да насърчава отговорно бизнес 

поведение, справедливо третиране на клиентите, включително при възникване на 

конфликти на интереси; 

8. Наблюдават и поне веднъж годишно оценяват: 

а) адекватността на стратегическите цели на инвестиционния посредник относно 

извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ и тяхното изпълнение; 

б) ефективността на организацията и управлението на инвестиционния посредник; 

в) адекватността на политиките, правилата и процедурите на инвестиционния 

посредник, с които се урежда предоставянето на услугите и извършването на дейностите 

по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ; 

9. При констатирани нарушения и несъответствия в случаите по т. 8, букви "а" – "в" 

предприемат мерки за тяхното отстраняване. 

 

Информация по чл.134 от ЗПФИ 

 

1. Наименование и местоположение – Инвестиционен посредник „Гранд Кепитал” е 

дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България и вписано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията. Седалището и адресът за кореспонденция е град 

София 1360, ИЗ „Орион“, ул. 3020-та, No. 34, ет. 4. 

 

2. Предмет на дейност - Извършване на територията на Република България, в рамките 

на Европейския съюз и европейското икономическо пространство и в трети държави на: 

 



а) инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал.2, т.1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва: 

 

• приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови 

инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови 

инструменти; 

• изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 

• управление на портфейл; 

• предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; 

• предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и 

неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена 

сметка. 

 

б) допълнителни услуги по чл. 6, ал.3, т.1-5 и 7 от ЗПФИ, както следва: 

• съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, 

включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари 

на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на 

постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; 

• предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови 

инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при 

условия и по ред, определени с наредба; 

• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената 

стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със 

сливания и покупка на предприятия; 

• предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото 

те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 

• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи 

препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.  

 

3. Размер на оборота - за календарната 2019 г. дружеството е реализирало приходи от 

дейността в размер на 2 205 377  лв. 

 

4. Брой служители към 31.12.2019г. - 2 на пълен работен ден и 3 на непълен работен 

ден. 

5. Финансов резултат от дейността преди данъчно облагане за 2019 г. – печалба в 

размер на 1 614 482лв. 

6. Начислени данъци върху финансовия резултат – след данъчно преобразуване e 

начислен данък печалба в размер на 164 626 лв. 

7. Получени държавни субсидии – през 2019 г. дружеството не е получавало държавни 

субсидии. 

8. Доходност на активите – доходността на активите на ИП „Гранд Кепитал“ ООД за 

2019 г., получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число е в 

размер на 74%. 

 

Оповестената по-горе информация е била обект на независим финансов одит и се 

публикува като приложение към годишния финансов отчет на дружеството на 

индивидуална основа. 



 

 

 

 

 

 

Информация относно политиката за възнагражденията по чл.18-32 от Наредба 

№ 50 на КФН и съгласно чл.450 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД оповестява следната информация относно политиката и 

практиката за определяне на възнагражденията на посредника за 2019г.: 

a) Управителите на инвестиционния посредник изготвят политиката за 

възнагражденията, която се одобрява от общото събрание. Управителите извършват 

периодичен преглед на основните принципи на политиката, актуализират я най-малко един 

път годишно в срок до 31 декември и я представят на общото събрание заедно с отчета за 

дейността. При необходимост прегледът по предходното изречение се извършва по-често. 

Прилагането на политиката за възнагражденията подлежи на периодичен и независим 

вътрешен преглед най-малко веднъж годишно от отдела за вътрешен контрол. В 

дружеството няма изграден комитет по възнагражденията, не е наеман външен консултант, 

чийто услуги да са ползвани за определяне политиката на възнаграждения. 

б) Дружеството изплаща постоянни възнаграждения, които се състоят от основното 

възнаграждение на съответния служител (по трудов договор или договор за управление 

или друг договор, приравнен на трудовия) и допълнителните възнаграждения с постоянен 

характер, които му се изплащат съгласно действащото трудово законодателство. Размерът 

и начинът за изчисляване на постоянното възнаграждение, както и начинът и срокът за 

изплащането му, се определят в индивидуалния договор със служителя, в съответствие с 

изискванията на приложимото трудово и/или осигурително законодателство. При 

възможност дружеството изплаща парични стимули за официални празници, чиито общ 

годишен размер се определя в рамките между две и три брутни месечни работни заплати. 

Те се изплащат с решение на управителите, в съответствие със свободния финансов ресурс, 

при отчитане на настоящите и бъдещите рискове и ако не се застрашава стабилността на 

финансовото състояние на дружеството. 

в) Политиката не предвижда разработването и прилагането на схеми за обезщетения, 

свързани с предсрочно пенсиониране на служители, както и на допълнителни облаги, 

свързани с пенсиониране. 

д) Дружеството не изплаща променливи възнаграждения по смисъла на Закона за 

пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за 

капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и 

осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).  

ж) Политиката не предвижда разработването и установяването на схеми за формиране 

на част от възнагражденията, като променлива величина, обвързана с резултатите от 

дейността на Дружеството.  

з) Не може да се даде количествена информация относно възнагражденията, 

разграничена по видове дейности, тъй като персоналът се включва във всички поети 

ангажименти; 



и) Висшият ръководен персонал на Дружеството се състои от двамата управители. За 

отчетната 2019 година общият размер на получените от висшия персонал възнаграждения 

е 61 110 лева; 

й) Броят на служителите, чийто дейности оказват съществено въздействие върху 

рисковия профил на инвестиционния посредник е 3, а брутните им доходи са 52 912 лева;к) 

През 2019 година няма лица, които да са получили възнаграждения, равняващи се най-

малко на левовата равностойност на 1 000 000 евро и няма лица, получаващи 

възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лева. 

л) За календарната 2019 г. няма разсрочени, неизплатени и отложени възнаграждения 

на служителите или на висшия ръководен персонал на дружеството. 

 

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД спазва изискванията, посочени в чл.450 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013, по начин, съобразен с размера, вътрешната организация, естеството, 

мащаба и сложността на своите дейности, без да се засягат разпоредбите на Директива 

95/46/ЕС. 


