
 

 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТИ  
НА ИП "ВАРЧЕВ ФИНАНС" ЕООД 

 
 
Настоящите критерии се прилагат от служителите на ИП "Варчев Финанс" ЕООД (ИП) с цел 
определяне доколко услугите, предоставяни от ИП, са подходящи за съответния клиент. 
Настоящите критерии целят точно получаване на информация от служителите на ИП, което 
им позволява обективно и коректно да определят доколко услуга, предоставяна от ИП е 
подходяща за съответния клиент. 
 
I. Критерии за оценка при Договори за управление на индивидуален портфейл 
от финансови инструменти  
 
При договорите за управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти ИП 
следва да определи доколко услугите, предоставяни по договора са подходящи, не са 
подходящи за клиента или не е налице достатъчно информация, въз основа на която 
да се определи.  
 
1. Услугите са подходящи за клиента, когато: 
 
� Клиентът е посочил, че е предразположен към такова ниво на риск, което е подходящо 

с оглед рисковия профил на инструментите, които желае да бъдат закупувани в 
портфейла му. Ако клиентът няма такива предпочитания, той трябва да е съгласен поне 
с минимално ниво на риск.  

� Сделките, които ще бъдат сключвани отговарят на инвестиционните цели на клиента; 
� Клиентът има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни 

рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели; 
� Клиентът има необходимия опит и познания, за да разбере рисковете, свързани със 

сделката или с управлението на неговия портфейл. 
 
2. Услугите не са подходящи за клиента, когато клиентът не отговаря на посочените по-
горе критерии. В този случай ИП го уведомява писмено, че инвестиционната услуга няма да 
е подходяща за него, като договорът за управление на индивидуален портфейл от 
финансови инструменти се подписва само ако клиентът изрично заяви пред ИП, че е 
съгласен с възможните последици от това. 
 
3. ИП не може да прецени дали дадена услуга е подходяща за клиента в случай че 
клиентът откаже да предостави исканата информация или предоставената информация е 
недостатъчна за обоснована преценка. ИП го уведомява писмено, че не може да прецени 
дали инвестиционната услуга е подходяща за него, като договорът за управление на 
индивидуален портфейл от финансови инструменти се подписва само ако клиентът изрично 
заяви пред ИП, че е съгласен с възможните последици от това. 
 
В случай, че клиентът е индивидуализиран като професионален клиент, ИП приема, че по 
отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален 
клиент, той притежава необходимия опит и познания и че този клиент има финансовата 
възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите 
инвестиционни цели. 
 
 
 
 



 

 

 
II. Критерии за оценка при договорите за ползване на Системата за електронно 
подаване на нареждания чрез интернет от клиенти – COBOS и при договорите за 
инвестиционно посредничество 
 
При договорите за ползване на Системата за електронно подаване на нареждания чрез 
интернет от клиенти - COBOS и при договорите за инвестиционно посредничество ИП 
следва да определи доколко услугите, предоставяни по договорите са подходящи, не са 
подходящи за клиента или не е налице достатъчно информация, въз основа на която 
да се определи. 
 
1. Услугите са подходящи за клиента, когато: 
 
� Клиентът е посочил, че притежава професионален опит не по-малко от 1 години в 

областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или 
банковото дело, както и висше икономическо образование. 

 
или 
 
� Клиентът е посочил едновременно, че: 

� притежава знания относно инвестирането в поне две от изброените 
възможности и рисковете, свързани с това: 
а. акции 
б. други финансови инструменти 
в. валута 

� притежава поне 1 години опит при инвестиране в: 
а. акции 
б. други финансови инструменти 
в. валута 

 
2. Услугите не са подходящи за клиента, когато клиентът не отговаря на посочените по-
горе критерии. В този случай ИП го уведомява писмено, че инвестиционната услуга няма да 
е подходяща за него, като договорът за COBOS и/или договорът за инвестиционно 
посредничество се подписва само ако клиентът изрично заяви пред ИП, че е съгласен с 
възможните последици от това. 
 
3. ИП не може да прецени дали дадена услуга е подходяща за клиента в случай че 
клиентът откаже да предостави исканата информация или предоставената информация е 
недостатъчна за обоснована преценка. ИП го уведомява писмено, че не може да прецени 
дали инвестиционната услуга е подходяща за него, като договорът за COBOS и/или 
договорът за инвестиционно посредничество се подписва само ако клиентът изрично заяви 
пред ИП, че е съгласен с възможните последици от това. 
 
В случай, че клиентът е индивидуализиран като професионален клиент, ИП приема, че по 
отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален 
клиент, той притежава необходимия опит и познания и че този клиент има финансовата 
възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите 
инвестиционни цели. 
 


