
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

на основание чл. 75а, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти 

 

На основание чл. 75а, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Закона за пазарите на финансови  

инструменти,  Съвет  на  директорите  на  инвестиционен  посредник БенчМарк Финанс 

АД взе решение да не приема политика за ангажираност, поради следните подробно 

изложени мотиви: 

1. БенчМарк Финанс АД не предоставя услугата по управление на портфейл на свои 

клиенти, което е задължително условие за приемането на такава политика.  

Съгласно чл. 75ас, ал. 1 инвестиционен посредник, който предоставя услугата по 

управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава 

членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, приема и 

публикува политика за ангажираност, както и информация за изпълнението й. 

Предвид текста на ЗПФИ, фактическото и реално управление на портфейл е необходимо 

условие за приемането на политика по ангажираност, т.е. не е само възможността 

съгласно лиценза, издаден от КФН, да бъдат предоставяни инвестиционни услуги по 

управление на портфейл, а тяхното реално предоставяне. 

2. Видно от чл. 75а ЗПФИ политиката е детайлен документ и изготвянето и приемането 

й, изисква съобразяване с реално предоставяне на услугата по управление на 

портфейли на клиенти. От 2011 г. до датата на настоящото решение с мотиви на Съвет  

на директорите услугата по управление на портфейли не се предоставя от 

инвестиционния посредник. 

3. Клиентската структура на дружеството и насочеността на търсените и предоставяни 

услуги не е по управление на портфейли, поради изразена воля на клиентите. 

4. Дружеството не е предоставяло услуга по управление на портфейл на клиент от 

2011г. Към момента на изготвяне на настоящото решение и мотиви на Съвет  на  

директорите, инвестиционният посредник не планира извършване на услуги по 

управление на портфейл на клиенти като водеща услуга за следващия три годишен 

период. 

5. При промяна на насочеността на дейността на инвестиционния посредник и при 

започване предоставянето на услуга по управление на портфейл, незабавно ще бъде 

обсъдена, приета и оповестена политика по ангажираност, отговаряща на условията по 

чл. 75а, ал. 2 от ЗПФИ. 

Решението е взето от Съвета на директорите на 21.09.2020 г. и мотивите за него следва 

да бъдат публично оповестени на интернет страницата на инвестиционния посредник, 

предвид изискването на чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ, в 7-дневен срок от приемането им. 


