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ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА 2020 г. 
във връзка с изискванията на регламент (ЕС) №575/2013 

(чл. чл. 431 - 455) 

 
1. Информацията, относно целите и политиката на дружеството във връзка с управлението 

на рисковете. При осъществяване на своята дейност "Варчев Финанс" ЕООД е изложен на 

различни видове риск. Рисковете са част от дейността на фирмата и налагат специално отношение 
от страна на мениджъмънта. Част от рисковете не могат да бъдат избегнати и не зависят от 

предприетите мерки. Целта на ръководството на фирмата е да ограничи до максимална степен 
въздействието върху дружеството на рисковете, неподлежащи на идентифициране и контрол. 
Прилаганата политика следва стриктното изпълнение на поставените цели и приетите Правила за 

управление на рисковете.  
 

2. Информация , относно обхват и методи на консолидация - чл. 436. "Варчев Финанс" ЕООД 

не съставя консолидирани отчети.  
 
3. Информация, относно собствения капитал - чл.4З7.  

Структурата на капитала на дружеството е представена в приложената таблица:  
 

1 Емитент  "Варчев Финанс" ЕООД 

2 Единен идентификатор (например CUSIP, 

ISIN или идентификаторът на Bloomberg за 
частно пласиране на емисии на ценни книжа) 

103775285 

3 
Приложимо право (или права) по отношение 
на инструмента 

Действащото в Република България 
законодателство 

 Регламентиране  

4 Преходни правила на РКИ Капитал от първи ред 

5 Правила на РКИ за периода след прехода Базов собствен капитал от първи ред 

6 Допустим на индивидуална/(под-) 

консолидирана / индивидуална & (под-) 
консолидирана основа 

Индивидуална основа 

7 
Вид инструмент (видовете се определят от 

всяка юрисдикция) 
Дялове 

8 Сумата, която се признава в изискуемия 

капитал (в милиони парични единици, към 

последната отчетна дата) 

1,0 

9 Номинална стойност на инструмента 1000 BGN 

9а Емисионна цена 1000 BGN 

9б Цена на обратно изкупуване не  се прилага 

10 Счетоводна класификация Акционерен капитал 

11 
Първоначална дата на издаване 
Години на увеличение 

2002 
2004 , 2006 , 2010 , 2014 , 2015 
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12 Безсрочен или с дата Безсрочен 

13 Първоначален падеж не  се прилага 

14 Възможността за предварително 

обратно изкупуване от емитента е 
обект на предварително одобрение от 

надзорните органи 

не  се прилага 

15 
Евентуална дата на предварителното обратно 
изкупуване, условни дати и размер 

не  се прилага 

16 
Последващи дати на предварителното 
обратно изкупуване, ако е приложимо 

не  се прилага 

 Купони/дивиденти  

17 Фиксиран или плаващ дивидент/купон не  се прилага 

18 Ставка на купона и свързани с нея индекси не  се прилага 

19 
Наличие на механизъм за преустановяване 
изплащането на дивидент 

не  се прилага 

20а Напълно или донякъде по усмотрение, или 

задължително (от гледна точка на момента 
във времето) 

не  се прилага 

20б 
Напълно или донякъде по усмотрение, или 

задължително (от гледна точка на размера) 
не  се прилага 

21 
Наличие на повишена цена или друг стимул за 

обратно изкупуване 
не  се прилага 

22 Некумулативен или некумулативен не  се прилага 

23 Конвертируем или неконвертируем не  се прилага 

24 
Ако е конвертируем — фактор(и), 
задействащ(и) конвертирането 

не  се прилага 

25 Ако е конвертируем — изцяло или частично не  се прилага 

26 
Ако е конвертируем — отношение на 
конвертирането 

не  се прилага 

27 
Ако е конвертируем — задължително или 
незадължително конвертиране 

не  се прилага 

28 Ако е конвертируем, посочете вида 

инструмент, в който инструментът може да 

бъде конвертиран 
не  се прилага  

29 Ако е конвертируем, посочете емитента на 

инструмента, в който инструментът се 

конвертира 

не  се прилага  
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30 Характеристики на преоценката на активи не 

31 
Ако се преоценява, посочете задействащите 
преоценката фактори 

не  се прилага 

32 Ако се преоценява - изцяло или частично не  се прилага 

33 
Ако се преоценява - с постоянна сила или 
временно 

не  се прилага 

34 
Ако преоценката е временна - описание на 
преоценъчния механизъм 

не  се прилага 

35 Позиция на инструмента е йерархията на 

подчинение при ликвидация (посочете вида 
на непосредствено по-привилегирования 

инструмент) 

Всички кредитори 

36 
Действителни характеристики, за които е 

установено несъответствие 
не 

37 Ако отговорът е„да", посочете 

характеристиките, за които е 

установено несъответствие 

не  се прилага 

 

 
(хил.лв.) 

Базов собствен капитал от първи ред: 

инструменти и резерви 

(А)  
Сума към  
датата на 

оповестяван
е 

Позоваване 
на член от 
Регламент 

(ЕС)  
№ 575/2013 

(В)  
Суми, които се 

третират според  
принципи преди  
Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, или  

предписана 
остатъчна сума 
по Регламент 

(ЕС) № 575/2013 

1 Капиталови инструменти и свързани с 
тях премийни резерви 

1000 

член 26, 

параграф 1, 

членове 27-
29, списък на 
ЕБО, член 26, 

параграф 3 

 

 от които: Дялове 

1000 

списък на 

ЕБО, член 26, 
параграф 3 

 

2 Неразпределена печалба 

277.6 

член 26, 

параграф 1, 

буква е) 
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3 Натрупан друг всеобхватен доход (и 

други резерви, за да се включат 
нереализираната печалба и загуба, 
изчислени съгласно приложимите 

счетоводни стандарти) 

630 

член 26, 

параграф 1 

 

За Фондове за покриване на общи банкови 
рискове. 

 член 26, 

параграф 1, 

буква а) 

 

4 Размер на допустимите позиции по член 

484, параграф 3 и свързаните премийни 
резерви, предмет на постепенно 
отпадане от БСК1 

 член 486, 

параграф 2 

 

 Капиталови инжекции в публичния 

сектор, валидни до 1 януари 2018 г. 

 член 483, 
параграф 2 

 

5 Малцинствени участия (сума, допустима 

в консолидирания БСК1) 

 членове 84, 

479 и 480 

 

5а Проверена от независимо лице 

междинна печалба минус всички 

предвидими отчисления от печалбата 
или дивиденти 

 член 26, 
параграф 2 

 

6 Базов собствен капитал от първи ред 

(БСК1) преди корекции с оглед на 
нормативните изисквания 

2336 

  

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): корекции с оглед на нормативните изисквания 

7 Допълнителни корекции в стойността 

(сума с отрицателен знак) 

 членове 34 и 
105 

 

8 Нематериални активи (нето от 
свързания данъчен пасив) (сума с 

отрицателен знак) 

31 
 

Член 36, 

параграф 1, 

буква 6), член 

37 и член 472, 
параграф 4 

 

9 празен в ЕС    

10 Активи с отсрочен данък, които се 

основават на бъдеща печалба, с 
изключение на тези, които произтичат от 

временни разлики (нето от свързания 
данъчен пасив, когато са изпълнени 
условията в член 38, параграф 3) (сума с 

отрицателен знак) 

 член 36, 
параграф 1, 
буква в), член 

38 и член 472, 
параграф 5 
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11 Резерви от преоценка по справедлива 

стойност, свързани с печалба или 
загуба от хеджиране на парични 
потоци 

 член 33, буква 

а) 

 

12 Сумите с отрицателен знак, 
получени от изчислението на 

размера на очакваната загуба 

 член 36, 

параграф 1, 

буква г), член 
40, член 159 и 
член 472, 

параграф 6 

 

13 Всяко увеличение в собствения 

капитал, който произтича от 

секюритизираните активи (сума с 
отрицателен знак) 

 член 32, 

параграф i 

 

14 Печалба или загуба по оценените по 

справедлива стойност пасиви,причинени 

от промени в кредитния рейтинг 

 член 33, буква 
6) 

 

15 Активи на пенсионен фонд с 

предварително определен размер на 
пенсията (сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква д), член 
41 и член 472, 

параграф 7 

 

16 Преките и непреките позиции на 

институция в собствени инструменти 
на БАСК1 (сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква е), член 

42 и член 472, 
параграф 8 

 

17 Позициите е инструменти на БСК1 на 

предприятията от финансовия сектор, 

които имат с институцията реципрочна 
кръстосана позиция, създадена с цел да 
се раздуят изкуствено собствените й 

средства (сума с отрицателен знак) 

 член 36, 
параграф 1, 

буква ж), член 
44 и член 472, 
параграф 9 

 

18 Преките и непреките позиции на 
институцията е инструменти на БСК1 на 
предприятия от финансовия сектор, в 

които тя няма значителни инвестиции 
(над 10 % и нето от допустимите къси 
позиции) (сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква з), 

членове 43, 
45 и 46, член 
49, параграфи 

2 и 3, член 79 
и член 472, 
параграф 10 
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19 Преките, непреките и синтетичните 

позиции на институцията в инструменти 
на БСК1 на предприятия от финансовия 
сектор, в които тя има значителни 

инвестиции (над 10 % и нето от 
допустимите къси позиции) (сума с 
отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква и), 
членове 43, 

45 и 47, член 
48, параграф 
1, буква 6). 

член 49, 
параграфи 1-
3, членове 79 

и 470, както и 
член 472, 
параграф 11 

 

20 празен в ЕС    

20а Размер на експозицията на следните 

елементи, на които може да бъде 
присъдено рисково тегло от 1250 %, 
когато институцията избере 

алтернативно на прилагането му 
приспадане 

 член 36, 

параграф 1, 
буква к) 

 

206 от които: квалифицирани дялови 
участия извън финансовия сектор 
(сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква к), 

подточка i), 
членове 89-91 

 

20в от които: секюритизиращи позиции 
(сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 

буква к), 
подточка ii) 
член 243, 

параграф 1, 
буква б) 
член 244, 

параграф 1, 
буква 6)  
258 

 

20г от които: свободни доставки (сума с 
отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква к), 

подточка iii), 
член 379, 
параграф 3 
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21 Активи с отсрочен данък, произтичащи 

от временни разлики (над 10 °/о и нето 
от свързания данъчен пасив, когато са 
изпълнени условията в член 38, 

параграф 3) (сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 
буква в), член 
38, член 48, 

параграф 1, 
буква а), член 
470 и член 

472, параграф 
5 

 

22 Стойност над прага от 15 % (сума с 

отрицателен знак) 

 член 48, 
параграф 1 

 

23 от които: преки и непреки позиции на 
институцията в инструменти на 6СК1 на 

дружества от финансовия сектор, в които 
тя има значителни инвестиции 

 член 36, 

параграф 1, 

буква и), член 
48, параграф 
1, буква б), 

член 470 и 
член 472, 

параграф 11 

 

24 празен в ЕС    

25 от които: активи с отсрочен данък, 
произтичащи от временни разлики 

 член 36, 

параграф 1, 

буква в), член 
38, член 48, 
параграф 1, 

буква а), член 
470 и член 
472, параграф 

5 

 

25а Загуба за текущата финансова година 

(сума с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 

буква а) и 
член 472, 

параграф 3 

 

256 Предвидими данъчни отчисления 

във връзка с елементи на БСК1 
(сума с отрицателен знак) 

 член 36, 
параграф 1, 
буква л) 

 

26 Корекции с оглед на нормативните 

изисквания, които се прилагат към 
базовия собствен капитал от първи ред 

по отношение на сумите, третирани 
според принципи преди прилагането на 
РКИ 
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26а Корекции с оглед на нормативните 

изисквания, отнасящи се до 
нереализираната печалба и загуба по 
членове 467-468 

   

 от които: ... филтър за нереализирана 
загуба 1 

 
ЧЛЕН 467 

 

 от които: ... филтър за нереализирана 
загуба 2 

 
ЧЛЕН 467 

 

 
от които: ... филтър за нереализирана 

печалба 1 

 
ЧЛЕН 468 

 

 
от които: ... филтър за нереализирана 

печалба 2 

 

ЧЛЕН 468 

 

26б Сума, която се изважда от базовия 

собствен капитал от първи ред или се 
прибавя към него във връзка с 

допълнителните филтри и 
приспаданията, изисквани преди РКИ 

 ЧЛЕН 481  

 от които: ...  ЧЛЕН 481  

27 Допустими приспадания от ДК1, които 

надвишават ДК1 на институцията (сума 

с отрицателен знак) 

 член 36, 

параграф 1, 

буква й) 

 

28 Съвкупни корекции ма базовия собствен 

капитал от първи ред (БСК1) с оглед на 
нормативните изисквания 

   

29 
Базов собствен капитал от първи ред 

(БСН1) 
2336 

  

Допълнителен капитал от първи ред (ДК1): инструменти  

30 Капиталови инструменти и свързани с 

тях премийни резерви 

 членове 51-52  

31 от които: класифицирани като 

собствен капитал съгласно 
приложимите счетоводни стандарти 

   

32 от които: класифицирани като пасиви 

съгласно приложимите счетоводни 

стандарти 
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33 Размер на допустимите позиции по член 

484, параграф 4 и свързаните премийни 
резерви, предмет на постепенно 
отпадане от ДК1 

 член 486, 

параграф 3 

 

 Капиталови инжекции в публичния 

сектор, валидни до 1 януари 2018 г. 

 член 483, 

параграф 3 

 

34 
Допустим капитал от първи ред, включен 

в консолидирания ДК1 (включително 
малцинствените участия, които не са 
включени в ред 5), емитиран от дъщерни 

предприятия и притежаван от трети 

страни 

 членове 85, 86 

и 480 

 

35 
от които: инструменти, емитирани от 

дъщерни предприятия, които 
подлежат на постепенно отпадане 

 член 486, 

параграф 3 

 

36 Допълнителен капитал от първи ред 

(ДК1) преди корекции с оглед на 

нормативните изисквания 

   

 

Допълнителен Капитал от първи ред (ДН1): Корекции с оглед на нормативните изисквания 

37 Преките и непреките позиции на 
институция в собствени инструменти на 

ДК1 (сума с отрицателен знак) 

 
член 52, 

параграф 1, 

буква б), член 
56, буква а), 
член 57 и 

член 475, 
параграф 2 

 

38 
Позициите s инструменти на ДК1 на 

предприятията от финансовия сектор, 

които имат с институцията реципрочна 
кръстосана позиция,създадена с цел да 
се раздуят изкуствено собствените й 

средства (сума с отрицателен знак) 

 член 56, 
буква б), 

член 58 и 
член 475, 
параграф 3 

 

39 
Преките и непреките позиции на 

институцията в инструменти на ДК1 на 
предприятия от финансовия сектор, в 
които тя няма значителни инвестиции 

(над 10 % и нето от допустимите къси 
позиции) (сума с отрицателен знак) 

 член 56, буква 

s), членове 
59, 60, 79 и 
член 475, 

параграф 4 
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40 
Преките и непреките позиции ма 

институцията в инструменти на ДК1 на 
предприятия от финансовия сектор, в 
които тя има значителни инвестиции 

(над 10 % и нето от допустимите къси 
позиции) (сума с отрицателен знак) 

 член 56, 

буква г), 
членове 59 
и 79. както и 

член 475, 
параграф 4 

 

41 
Корекции с оглед на нормативните 

изисквания, прилагани към 

допълнителния капитал от първи ред по 
отношение на сумите, за които се 
прилага начин на третиране преди РКИ и 

друго преходно третиране, подлежащо 
на постепенно преустановяване — както 
е посочено в Регламент (ЕС) N2 575/ 

2013 (т.в. остатъчни суми по РКИ) 

   

41 а 
Остатъчните суми, които се 
приспадат от допълнителния 
капитал от първи ред във връзка с 
приспаданията от базовия 
собствен капитал от първи ред по 
време на преходния период 
съгласно член 472 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 

 
член 472 и 

член 472, 
параграфи 3, 

буква а), 4, 6, 
8, буква а), 9, 
10, буква а) и 

11, буква а) 

 

 
от които елементите се посочват 

подробно, ред по ред, например 
съществена нетна междинна загуба, 
нематериални активи, недостиг на 

провизии за покриване на очакваните 
загуби и др. 

   

416 
Остатъчните суми, които се 
приспадат от допълнителния 
капитал от първи ред във връзка 
с приспаданията от капитала от 
втори ред по време на 
преходния период съгласно член 
475 от Регламент (ЕС) № 
575/2013 

 член 477 и 
член 477, 

параграфи 3 и 
4, буква а) 

 

 от които елементите се посочват 

подробно, ред по ред, например 

взаимни участия в инструменти на 
капитала от втори ред, преки 
незначителни инвестиции в капитала на 

други предприятия от финансовия 
сектор и т.н. 

   



 

гр. Варна 31.03.2021 г.  Стр. 11 от 21 

 

41 в 

 
Сума, която се изважда от 
допълнителния капитал от първи ред или 
се прибавя към него във връзка с 
допълнителните филтри и 
приспаданията, изисквани преди РКИ 

 

ЧЛЕНОВЕ 
467, 468 И 
481 

 

ЧЛЕН 467  

 от която: ... евентуален филтър за 
нереализирана загуба 

 

 от която: ... евентуален филтър за 
нереализирана печалба 

 ЧЛЕН 468  

 от която: ...  ЧЛЕН 481  

42 Допустими приспадания от К2, които 
надвишават К2 на институцията (сума с 

отрицателен знак) 

 член 56, буква 
д) 

 

43 Общо корекции на допълнителния 

капитал от първи ред (ДН1) с оглед на 
нормативните изисквания 

   

44 Допълнителен капитал от първи ред (ДН1) 
   

45 Капитал от първи ред (К1 = БСН1 + ДН1) 
2336   

Капитал от втори ред (Н2): инструменти и провизии 

46 Капиталови инструменти и свързани с 
тях премийни резерви 

 членове 62-63  

47 Размер на допустимите позиции по член 
484, параграф 5 и свързаните премийни 

резерви, предмет на постепенно 
отпадане от К2 

 член 486, 
параграф 4 

 

 Капиталови инжекции в публичния 
сектор, валидни до 1 януари 2018 г. 

 член 483, 
параграф 4 

 

48 Допустими инструменти на собствените 

средства, включени в консолидирания К2 
(включително малцинствени участия и 

инструменти на ДК1, които не са 
включени в редове 5-34), емитирани от 
дъщерни предприятия и притежаван от 

трети страни 

 членове 87, 88 

и 480 

 

49 от които: инструменти, емитирани от 
дъщерни предприятия, които 
подлежат на постепенно отпадане 

 член 486, 

параграф 4 

 

50 Корекции с оглед на кредитния риск 
 член 62, букви 

в) и г) 
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51 Капитал от втори ред (К2) преди 

корекции с оглед на нормативните 
изисквания 

   

Капитал от втори ред (Н2): корекции с оглед на нормативните изисквания 

  

52 Преките и непреките позиции на 

институция в собствени инструменти на 
К2 и подчинените заеми (сума с 
отрицателен знак) 

 член 63, буква 

б), подточка i), 
член 66, буква 
а), член 67 и 

член 477, 
параграф 2 

 

53 Позициите в инструменти на К2 и 

подчинените заеми на предприятията от 
финансовия сектор, които имат с 

институцията реципрочна кръстосана 
позиция, създадена с цел да се раздуят 

изкуствено собствените й средства (сума 
с отрицателен знак) 

 

член 66, 

буква б), 

член 68 и 
член 477, 

параграф 3 

 

54 Преките и непреките позиции е 

инструменти на R2 и подчинените заеми 
на предприятията от финансовия сектор, 

в които институцията няма значителни 
инвестиции (над 10 % и нето от 
допустимите къси позиции) (сума с 

отрицателен знак) 

 
член 66, буква 

в), членове 
69, 70, 79 и 

член 477, 
параграф 4 

 

54а от които новите позиции, които не са 

обект на преходните разпоредби 

   

546 от които позициите преди 1 януари 2013 

г. — обект на преходните разпоредби 

   

55 Преките и непреките позиции на 

институцията в инструменти на R2 и 
подчинените заеми на предприятия от 
финансовия сектор, в които тя има 

значителни инвестиции (нето от 
допустимите къси позиции) (сума с 
отрицателен знак) 

 
член 66, 

буква г), 
членове 69 
и 79. както 

и член 477, 
параграф 4 
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56 Корекции с оглед на 
нормативните изисквания, 
прилагани към капитала от втори 
ред по отношение на сумите, 
които се третират според 
принципи преди РКИ и по друг 
преходен начин, подлежащ на 
постепенно преустановяване — 
както е посочено в Регламент 
(ЕС) № 575/2013 (т.е. остатъчни 
суми по РКИ) 

   

56а Остатъчните суми, които се приспадат от 

капитала от втори ред във връзка с 
приспаданията от базовия собствен 

капитал от първи ред по време на 
преходния период съгласно член 472 от 
Регламент (ЕС) N 575/2013 

 
член 472 и 

член 472, 
параграфи 3, 

буква а), 4, 6, 
8, буква а), 9, 
10, буква а) и 

11, буква а) 

 

 
от които елементите се посочват 

подробно, ред по ред, например 
съществена нетна междинна загуба, 
нематериални активи, недостиг на 

провизии за покриване на очакваните 
загуби и др. 

   

56б Остатъчните суми, които се 
приспадат от капитала от втори 
ред във връзка с приспаданията 
от допълнителния капитал от 
първи ред по време на преходния 
период съгласно член 475 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013 

 
член 475 и 

член 475, 
параграф 2, 

буква а), 
параграф 3 и 
параграф 4, 

буква а) 

 

 
от които елементите се посочват 

подробно, ред по ред, например 

взаимни участия в инструменти на 
допълнителния капитал от първи ред, 
преки незначителни инвестиции е 

капитала на други предприятия от 
финансовия сектор и т.н. 

   

56в Сума, която се изважда от капитала от 

втори ред или се прибавя към него във 
връзка с допълнителните филтри и 

приспаданията,изисквани преди РКИ 

 
ЧЛЕНОВЕ 

467, 468 И 
481 

 



 

гр. Варна 31.03.2021 г.  Стр. 14 от 21 

 

 от която: ... евентуален филтър за 

нереализирана загуба 

 ЧЛЕН 467  

 
от която: ... евентуален филтър за 

нереализирана печалба 

 ЧЛЕН 468  

 
от която: ... 

 
ЧЛЕН 481 

 

57 Съвкупни корекции на капитала от 

втори ред (К2) с оглед на 

нормативните изисквания 

   

58 Капитал от втори ред (К2):    

59 Съвкупен капитал (СК - К1 + К2) 2336   

59а 
Рисково претеглени активи по 
отношения на сумите, които се 
третират според принципи преди 
РКИ и по друг преходен начин, 
подлежащ на постепенно 
преустановяване — както е 
посочено в Регламент (ЕС) №  
575/2013 (т.е. остатъчни суми по 
РКИ) 

   

 
от които: ... елементи, които не 
се приспадат от БСК1 
(остатъчни суми по Регламент 
(ЕС) № 575/ 2013) 
(елементите се посочват подробно, ред 
по ред, например активите с отсрочен 
данък, които се основават на бъдеща 

печалба, нето от свързания данъчен 
пасив, непряко притежавани собстввни 
инструменти на 6СК1 и др.) 

 член 472 и 

член 472, 
параграфи 5, 
8, 

буква б), 10, 
буква 6) и 11, 
буква 6) 

 

 
от които: ... елементи, които не 
се приспадат от елементите на 
ДК1 (остатъчни суми по 
Регламент (ЕС) № 575/2013) 
(елементите се посочват подробно, 
ред по ред, например взаимни 

участия в инструменти на капитала от 
втори ред, преки незначителни 
инвестиции в капитала на други 

предприятия от финансовия сектор и 
др.) 

 член 475 и 
член 472, 
параграф 2, 

букви 6) и в) и 
параграф 4, 
буква 6) 
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Елементи, които не се приспадат от 

елементите на К2 (остатъчни суми по 
Регламент (ЕС) N° 575/2013) 
(елементите се посочват подробно, ред 

по ред, например непряко притежавани 
собствени инструменти на К2, непреки 
значителни и незначителни инвестиции 

в капитала на други предприятия от 
финансовия сектор и др.) 

 член 477 и 

член 477, 
параграф 2, 
букви б) и в) и 

параграф 4, 
буква 6) 

 

60 Съвкупни рисково претеглени активи 

   

Капиталови съотношения и буфери 

61 
Базов собствен капитал от първи ред 
(като процент от рисковата експозиция) 

 член 92, 
параграф 2, 
буква а) и 

член 465 

 

62 Капитал от първи ред (като процент от 

рисковата експозиция) 

 
член 92, 

параграф 2, 
буква б) и 
член 465 

 

63 
Съвкупен капитал (като процент от 

рисковата експозиция) 

 
член 92, 

параграф 2, 

буква в) 

 

64 Специфично за институцията изискване 

за предпазен марж. обхващащ следните 

изисквания: за БСК1 в съответствие с 
член 92. параграф 1. буква а): за буфер с 
оглед запазване на капитала: за 

антицикличен буфер: за буфер с оглед на 
системния риск, както и— за институциите 

със системно значение — за буфер 

(буфер за ГИСЗ или за ДИСЗ), изразен 
като процент от рисковата експозиция) 

87.5 ДКИ, членове 
128-130 

 

65 от които: изискване за буфер с оглед 

запазване на капитала 

72.9   

66 
от които: изискване за антицикличен 

буфер 

14.6  

67 от които: изискване за буфер с оглед на 

системния риск 
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67а от които: буфер за глобалните 

институции със системно значение 
(ГИСЗ) или другите институции със 
системно значение (ДИСЗ) 

 ДКИ, член 131  

68 Разполагаем за покриване на 

буферите базов собствен капитал от 
първи ред (като процент от общата 
рискова експозиция) 

 ДКИ,член 128  

69 
[не се прилага в регулирането на равнище 

ЕС] 

   

70 
[не се прилага в регулирането на равнище 
ЕС] 

   

71 
[не се прилага в регулирането на равнище 

ЕС] 

   

Капиталови съотношения и буфери 

72 Преките и непреките позиции в капитала 

на предприятия от финансовия сектор, в 
които институцията няма значителни 
инвестиции (под 10 % и нето от 

допустимите къси позиции) 

 
член 36, 

параграф 1, 
буква з), 
членове 45-46 и 

член 472, 
параграф 10 
член 56, буква 

з), членове 59-
60 и член 475, 
параграф 4 член 

66, буква в), 
членове 69-70 и 
член 477, 

параграф 4 

 

73 Преките и непреките позиции на 

институцията в инструменти на БСК1 на 
предприятия от финансовия сектор, в 

които тя има значителни инвестиции 
(под 10 % и нето от допустимите къси 

позиции) 

 
член 36, 

параграф 1, 
буква и), 

членове 45, 48, 
470 и член 472, 

параграф 11 

 

74 празен в ЕС    
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75 
Активи с отсрочен данък, произтичащи 

от временни разлики (под 10 % и нето от 
свързания данъчен пасив, когато са 
изпълнени условията в член 38, 

параграф 3) 

 
член 36, 

параграф 1, 
буква в), 
членове 38, 48, 

470 и член 472, 
параграф 5 

 

Приложими ограничения за включването на провизии в капитала от втори ред 

76 Корекции с оглед на кредитния риск, 

включени в К2 във връзка с експозиции, 

към които се прилага стандартизираният 
подход (преди въвеждане на 
ограничението) 

 член 

62 

 

77 
Ограничение за включването на 

корекции в К2 с оглед на кредитния риск 
съгласно стандартизирания подход 

 член 
62 

 

78 
Корекции с оглед на кредитния риск, 

включени в К2 във връзка с експозиции, 
към които се прилага подходът на 
вътрешните рейтинги (преди въвеждане 

на ограничението) 

 член 

62 

 

79 
Ограничение за включването на 

корекции в К2 с оглед на кредитния 
риск съгласно подхода на вътрешните 

рейтинги 

 член 
62 

 

Капиталови инструменти. към които се прилагат споразумения с временна сила (1 януари 2014 г. 
— 1 януари 2022 г.) 

80 Действащо ограничение за инструментите 
на БАСК1, към които се прилагат 
споразумения с временна сила 

 член 484, 
параграф 3, член 
486, параграфи 2 

и 5 

 

81 

Сума, изключена от БАСК1 поради 
ограничението (превишава го след 

обратното изкупуване и падежите) 

 член 484, 

параграф 
3, член 486, 

параграфи 2 
и 5 

 

82 
Действащо ограничение за 

инструментите на ДК1, към които се 
прилагат споразумения с временна сила 

 
член 484, 

параграф 
4, член 486, 
параграфи 3 

и 5 
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83 Сума, изключена от ДК1 поради 

ограничението (превишава го след 
обратното изкупуване и падежите) 

 член 484, 
параграф 

4, член 486, 
параграфи 3 
и 5 

 

84 
Действащо ограничение за 

инструментите на К2, към които се 
прилагат споразумения с временна 

сила 

 член 484, 
параграф 
5, член 486, 

параграфи 4 
и 5 

 

85 Сума. изключена от К2 поради 
ограничението (превишава го след 

обратното изкупуване и падежите) 

 
член 484, 

параграф 

5, член 486, 
параграфи 4 
и 5 

 

 
 

 
 
 

4. Информация, относно съотношенията на капиталовата адекватност и размери на 

капитала - чл. 438. 

 
Съотношения и размери на капитала (в лв.) 

Съотношение на базовия собствен капитал от първи 
ред 

80 

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

2 205 181 

Съотношение на капитала от първи ред 80 

Излишък (+) / Недостиг (-) на капитал от първи ред 2 161 417 

Съотношение на обща капиталова адекватност 80 

Излишък (+) / Недостиг (-) на общата стойност на 

капитала 
2 103 066 

 

5. Информация, относно кредитния риск от контрагента - чл. 439. 

 
Капиталови изисквания по класове експозиции (в лв.) 

Кредитен риск (според стандартизирания подход) 

 

Първоначална експозиция преди прилагането на 
конверсионните коефициенти 

 
372 657 

 

Размер на рисково претеглените експозиции след 
прилагането на коефициента за подпомагане на 

МСП 
 

 
372 657 

 

 
6. Информация, относно капиталови буфери - чл. 440. 

Към 31.12.2020 г. размера на буфера, с оглед запазване на капитала е в размер на 72 939 лева.  



 

гр. Варна 31.03.2021 г.  Стр. 19 от 21 

 

 
7. Информация, относно показатели от глобално системно значение – чл. 441. 

Дружеството не е определено като глобално системно значима институция, съгласно чл. 131 от 
Директива 2013/36/ЕС.  
 

8. Информация за корекции за кредитен риск - чл.442. 

Вземанията, които са без фиксиран падеж, се признават първоночално 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 затруднение 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 отчена за приходите и разходите като разходи 
за обезценка. 

 
9. Информация, относно свободни от тежести активи - чл. 443. 

Дружеството не притежава обременени от тежести активи. 
 
10. Информация, относно използваните АВКО при прилагане на стандартизирания подход 

за кредитен риск - чл. 444. 

Не се ползват АВКО. 
 

11. Информация, относно експозиция към пазарен риск - чл. 445. 
"Варчев Финанс" ЕООД не изчислява капиталовите изисквания в съответствие с 
член 92, параграф 3, букви б) и в) от Регламент № 575/2013. ИП не е изложено 
на специфичен лихвен риск. 
 
12. Информация, относно изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск - 

чл. 446 

Дружеството използва подхода на базисния индикатор при изчисляване на капиталовите 
изисквания за операционен риск. 

 

Брутен доход (лв.) 
Капиталово 

изискване (лв.) 

Общ размер на 
експозицията към 

операционен 
риск (лв.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 521 647 -87 673 50 795 117 933 1 474 163 

 
13. Информация, относно експозициите в капиталови инструменти, които не са включени в 

търговски портфейл - чл. 447. 

Във връзка с обхвата на издаденият лиценз, дружеството е формирало само инвестиционен 
портфейл от акции на непублични дружества. В него са включени акции само от емитента 

“Българска фондова борса-София” АД 
 
14. Информация за излагането на лихвен риск, по отношение на позиции, включени в 

инвестиционния портфейл - чл. 448. 
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В инвестиционния портфейл на дружеството не са включени лихвоносни емисии, което ограничава 
въздействието на лихвеният риск. За останалите активи в инвестиционния портфейл на 

дружеството излагането на лихвен риск е незначително. 
 
15. Информация за експозиции по секюритизиращи позиции – чл. 449. 

Дружеството не прилага секюритизация.  
 

16. Информация, относно политика на възнагражденията - чл. 450. 

Процесът на определяне на възнагражденията на служителите на "Варчев Финанс" ЕООД се 
регулира с Политика за възнагражденията, изготвена от Управителите и одобрена от Общото 

събрание. 
Дружеството не е създало комитет по възнагражденията и не използва външен консултант за 
определяне на политиката за възнаграждения. 

Управителите на дружеството са Бисер Симеонов Варчев и Севделина Иванова Фотева, като 
същите получават възнаграждение в това си качество. 
Възнаграждението на служителите е тип „постоянно“ и зависи от професионалния опит и 

функционалните отговорности на длъжността, посочени в длъжностната характеристика на 
служителя, като част от условията на трудовия договор. Служителите, изпълняващи контролни 
функции, са независими от функциите в ИП, спрямо които упражняват контрол, разполагат с 

подходящи правомощия и получават възнаграждения, съобразени със степента на постигане на 
целите, свързани с техните функции, независимо от резултатите, постигнати от структурните 
звена, които контролират. 

Не се прилагат променливи възнаграждения (включително обвързани с резултатите от дейността), 
като не се стимулира прекомерното поемане на риск. Поради тази причина не се изплащат 

допълнителни възнаграждения, които да са обвързани с количествени измерители на трудовото 
им представяне. Не се прилагат и възнаграждения под формата на акции или свързани с акции 
инструменти. 

Обобщена количествена информация относно възнагражденията за ръководството, чиито 
дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на институцията е представена 
както следва: 

 

Размер на възнагражденията за финансовата 2020 г. (в лв.) 

Постоянен елемент от възнагражденията 150 1328 

Променлив елемент от възнагражденията Не е приложимо 

Брой на получателите 2 

 

В дружеството няма неизплатени, разсрочени възнаграждения отпуснати през финансовата 
година, изплатени и намалени посредством корекции въз основа на постигнатите резултати. В 
дружеството не са начислявани и изплащани възнагражденията при наемане на работа и са 

начислявани и изплащани обезщетенията при освобождаване от работа през финансовата 2020 
година. 
 

17. Информация, относно отношението на ливъридж.  

Коефициент на 

ливъридж 

Стойност 

от месец              
1 

Стойност 

от месец 
2 

Стойност 

от месец  
3 

Коефициент на ливъридж, изчислен 

като средноаритметична стойност на 
месечните стойности на 
отношението на ливъридж за едно 

тримесечие 
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Коефициент на 

ливъридж при пълно  
въведено 
определение на 

капитал от първи ред  
 

729,0557934 529,6276091 786,8761072 681,8531699 

 
 

18. Информация, относно използване на вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск. 

Дружеството не прилага вътрешнорейтингов подход за кредитен риск към 31.12.2020 г.  
 

19. Информация, относно използване на техники за редуциране на кредитния риск. 

Дружеството е изложено на кредитен риск за възможността насрещната страна по сделката да не 

бъде в състояние да изплати в срок задълженията си.  
Основното обезпечение, което "Варчев Финанс" ЕООД  приема е парични средства.  
 

20. Информация, относно използване на усъвършенствани подходи за измерване на 

операционния риск. 

"Варчев Финанс" ЕООД не прилага усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск 

към 31.12.2020 г.  
 

21. Информация, относно използване на вътрешни модели за пазарен риск. 

Не са прилагани вътрешни модели за пазарен риск към 31.12.2020 г. 


