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ПЕРСПЕКТИВА” 

  
 

Колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции и други ликвидни 
финансови активи, при поемане на умерен до висок риск. 

 
„Договорен Фонд Общинска банка - Перспектива" (наричан по-долу 

ДФ"Общинска банка - Перспектива", "Договорния Фонд" или само "Фонда"), 
организиран и управляван от "Управляващо дружество Общинска банка Асет 
Мениджмънт" ЕАД ("Управляващото Дружество"), издава/продава дялове, 
предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ 
„Общинска банка – Перспектива” предлага на инвеститорите свои дялове за 
продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния 
фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване 
на дялове. 
 

Пълният Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Общинска 
банка – Перспектива” ("Проспекта") съдържа цялата информация за Договорния 
Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, 
включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. 

 ДФ” Общинска банка –Перспектива” и Управляващото Дружество не са 
овластили никое лице да предоставя различна информация. В интерес на 
инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове 
на Договорния Фонд. 

Инвестирането в дялове, включително издадени от договорни фондове, които 
изкупуват обратно дяловете си, е свързано с определени рискове. Вж. Раздел "Рисков 
профил и рискови фактори" на стр. 25 от Проспекта, съдържащ основните рискове, 
специфични за Фонда и неговите дялове. 

Членовете на Съвета на директорите на Управляващото Дружество отговарят 
солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в 
Проспекта. Съставителите на годишните финансови отчети на Договорния Фонд ще 
отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Фонда (когато такива бъдат 
изготвени), а регистрираният одитор (след избора му) - за вредите, причинени от 
одитираните от него финансови отчети. 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА С 
РЕШЕНИЕ № 301-ДФ/27.03.2009 г., КОЕТО НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА 
ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЯЛОВЕ. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА 
СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРОСПЕКТА ДАННИ. 

ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ: 06.03.2009 г. 
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Към настоящия Проспект за публично предлагане на дялове на „Договорен Фонд 
Общинска банка- Перспектива" е приложен Кратък Проспект, който съдържа в резюме 
най-важната информация за Договорния Фонд, представена по лесно разбираем начин за 
непрофесионалния инвеститор. 
 
Получаване на допълнителна информация за ДФ „Общинска банка –
Перспектива”, както и безплатно предоставяне на настоящия проспект, при 
поискване от страна на инвеститорите, записващи дялове, може да се осъществи: 
 

• в офиса на  "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт " EАД в 
гр. София, р-н Оборище, ул. „Врабча" № 10; телефон: (+359 2) 9356522, факс: 
(+359 2) 9356 615, е-mail: mbam@municipalbank.bg, от 8:30 до 17:00 ч.; 

• в офисите на "Общинска банка"АД, осигурени от  " Управляващо дружество 
Общинска банка Асет Мениджмънт " EАД и посочени в Приложение № 1 към 
Проспекта; 

• на Интернет страница: www.mbam.bg . 
 
Проспектът на Договорния Фонд и допълнителна информация могат да бъдат 
получени и от "Българска фондова борса - София" АД, след приемането на ценните 
книжа на Договорния Фонд за борсова търговия. 
 

Отговорни за изготвянето на Проспекта са: Васил Борисов Тренев и Свилен 
Богданов Габровски – изпълнителни директори на Управляващото дружество  

С подписите си на последната страница от Проспекта горепосочените лица, 
декларират, че: 

(1)при изготвянето на Проспекта са положили необходимата грижа за 
неговото съответствие с изискванията на закона; 
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(2)доколкото  им  е   известно,   информацията  в  Проспекта  не   е   невярна, 
подвеждаща   или    непълна   и    коректно    представя    съществените   за 
инвеститорите обстоятелства относно Договорния Фонд. 

1 ДФ “ОБЩИНСКА БАНКА -ПЕРСПЕКТИВА”  ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

„Договорен Фонд Общинска банка – Перспектива”:  
ДФ „Общинска банка – Перспектива” е колективна схема от отворен тип за 

инвестиране преимуществено в акции, търгувани на регулиран пазар в България и 
чужбина. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с 
фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на 
пазарни сътресения. 

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в 
ценни книжа и други ликвидни финансови активи с оглед постигане на 
инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се 
издават/продават на инвеститорите и изкупуват обратно от тях. 

Фондът не е юридическо лице. Той се организира и управлява от 
управляващо дружество. Фондът е организиран по решение на Съвета на 
директорите на  "Управляващо дружество Обшинска банка Асет Мениджмънт" 
ЕАД от 12.092008г. По смисъла на чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК Фондът се счита за 
учреден с вписането му в регистъра на Комисията за финансов надзор, което е 
извършено през  2009г.  Фондът се учредява за неограничен период от време. 

Фондът има следния адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 10, телефон: (+359 2) 
9356522, факс: (+359 2) 9356 615, е-mail: mbam@municipalbank.bg, интернет 
страница: www.mbam.bg . 

Инвестиционни цели. Осигуряване на дългосрочен ръст на стойността на 
инвестициите на Фонда и нарастване стойността на инвестициите на 
притежателите на дялове на Фонда, при поемане на умерен до висок риск и 
осигуряване ликвидност на вложението. 

Кой може да инвестира: Лица, търсещи висока доходност, които биха искали 
да участват на пазара на рискови активи и готови да инвестират в дългосрочен план. 
 

Рискове 
Въпреки, че основна инвестиционна цел на ДФ „Общинска банка –

Перспектива” е нарастване стойността на вложенията на инвеститорите, 
последните могат да изгубят пари при инвестиране в дялове на Фонда. Тяхната 
инвестиция не се ползва с гаранцията на банков депозит. 

Пазарен риск. Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират 
поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда. По този начин 
стойността на дяловете на Фонда може да се намалее в определени периоди. 

Лихвен риск. Това е вероятността възвращаемостта от инвестициите в дългови 
инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени в 
лихвения процент. 

Кредитен риск. Издателят, съответно лицето гарантиращо дълговите книжа, в 
които инвестира Фонда, може да не е в състояние или да откаже да изплати 
дължимите лихви или главница. 

Валутен риск. Той се проявява в случаите, когато инвестициите са направени 
в чуждестранна валута и стойността им зависи от курса на съответната валута. 
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Ликвиден риск. Това е вероятността Фондът да не посрещне задълженията 
си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни 
активи. 

Политически риск. Той се проявява при възникване на неблагоприятни 
вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство.  

 
Управление и функциониране 
Управляващо Дружество. Цялата дейност на ДФ „Общинска банка –

Перспектива”, включително неговия инвестиционен портфейл, продажбата и 
обратното изкупуване на дялове и разкриването на информация се управлява от 
"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" EАД, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. "Врабча" № 10, ет.1. 

Банка Депозитар. "Юробанк И Еф Джи България" АД (наричана по-долу и 
само "Банка Депозитар") съхранява активите на ДФ „Общинска банка – 
Перспектива” и контролира неговите операции и изчисляването на нетната 
стойност на активите на Фонда. 

Инвестиционен Посредник. Инвестиционните сделки на Фонда, в 
изпълнение на нарежданията на Управляващото Дружество, ще се извършват от 
"Общинска банка" АД. 

2 ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

Долупосочените термини и съкращения са употребени в Проспекта със следното 
значение: 
ЗППЦК е Закон за публичното предлагане на ценни книжа. 
ЗПФИ е Закон за пазарите на финансови инструменти 
КФН е Комисията за финансов надзор на Република България. 
Заместник-председател на КФН е Заместник-председателя, ръководещ 
управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов 
надзор. 
БФБ е "Българска фондова борса - София" АД. 
Диверсификация е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством 
инвестиране в различни категории инвестиции: акции, облигации, и т.н., 
включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти 
и от различни държави. 
Финансови (инвестиционни) активи/инструменти са ценни книжа, 
инструменти на паричния пазар и други инструменти, като дялове на 
колективни инвестиционни схеми, деривативи, договори за разлики. 
Ценни книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния 
депозитар, а за държавните ценни книжа - регистрирани по сметки в Българската 
народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни 
институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или 
документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които 
могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните 
инструменти, като: а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на 
акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, 
както и депозитарни разписки за акции; б) облигации и други дългови ценни 
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книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа; в) други ценни 
книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа 
или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, 
валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или 
показатели. 
Инструменти на паричния пазар са инструменти, които обичайно се търгуват на 
паричния пазар като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), 
депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните 
инструменти. 
Акции са дялови ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на 
акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял. 
Търгуеми права са права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, т.е. ценни книжа, 
даващи право на записване на определен брой нови акции във връзка с взето 
решение за увеличаване на капитала на публично дружество, съотв. аналогични 
ценни книжа, издадени от чуждестранни публични дружества. 
Дългови ценни книжа са облигации и други подобни ценни книжа (финансови 
инструменти), възникнали в резултат на предоставен заем от притежателя на 
книжата на техния емитент. 
Ценни книжа (инструменти) с фиксирана доходност са дългови ценни книжа 
и привилегировани акции/дялове, по които се заплаща предварително определен 
фиксиран и/или плаващ доход. 
Деривати наричани още производни ценни книжа са инструменти, чиято стойност 
зависи от стойността и динамиката на друга ценна книга, индекс или инвестиция 
(базов актив), напр. опции, фючърси и др.под. Поради т. нар. "ефект на лоста" 
(1еverage) дериватите могат да мултиплицират както печалбите, така и загубите на 
инвеститора. 
Емитент е издателят на ценните книжа и/или задълженото лице по тях към 
притежателите на книжата. 
Ликвидност означава възможността за своевременна продажба на актив във всеки 
желан момент, без да се понесат ценови загуби при продажбата спрямо пазарните 
нива. 
Държава членка е държава, която е членка на Европейския съюз или друга 
държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство, 
съответно трета държава е държава, която не е членка на Европейския съюз или 
друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство. 
Регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ е многостранна система, организирана и/или 
управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на 
интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество 
трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила 
по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите 
инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, 
лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този 
закон и актовете по прилагането му. Регулиран пазар е и всяка многостранна 
система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на дял 
III от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 
Друг регулиран пазар е регулиран пазар, различен от този по чл. 73 ЗПФИ, 
функциониращ редовно, признат и публично достъпен. 
Хеджиране е стратегия за елиминиране (неутрализиране) на инвестиционния 
риск. Често се основава на сделки с деривати. 
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Работен ден е денят, който е работен за офисите ("гишетата"), където се продават и 
изкупуват обратно дяловете на Договорния Фонд. 
 

3 УПРАВЛЕНИЕ НА ДФ „ОБЩИНСКА БАНКА – ПЕРСПЕКТИВА” 

 
Този раздел съдържа информация за: 

• Управляващото Дружество, което организира и управлява Фонда; 
• Лицето,    което    непосредствено    взема    инвестиционните    решения    по 

управлението на Фонда (инвестиционния консултант); 
• Инвестиционният посредник, който изпълнява инвестиционните решения и 

нареждания на управляващото дружество при управление на Фонда; 
• Дистрибуцията на дялове на Фонда; 
• Банката Депозитар,   която съхранява  активите на  Фонда  и 

контролираоперациите по неговото управление, вкл. изчисляването на нетната 
стойност 
на активите му. 

 
Като договорен фонд, ДФ „Общинска банка – Перспектива” не е 

юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява 
от  "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" EАД, с разрешение, 
издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, 
функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на 
Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на 
Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото 
Дружество. 
 

Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява 
Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата 
организация, функциониране, прекратяване и текущо управление. Тези решения 
се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Решенията 
относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се вземат от 
инвестиционния консултант - служител на Управляващото Дружество в 
съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. 
Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи 
Управляващото Дружество, които действат от името на Управляващото 
Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда. 
 

3.1 УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО 
"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" EАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Врабча" № 10; телефон: (+359 2) 
9356522, факс: (+359 2) 9356615, е-mail: mbam@municipalbank.bg, електронна 
страница в Интернет: www.mbam.bg, е Управляващо Дружество на Договорния 
Фонд. 
 
"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД е учредено по 
решение на Учредителното събрание, проведено на 20.09.2007г.; притежава лиценз 
№31-УД/22.07.2008 г. за извършване на дейност като управляващо дружество по 
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Решение на Комисията № 186- УД от 12.02.2008 г.; вписано е в търговския регистър 
има ЕИК 200078595.  
 

Записаният и внесен капитал на Управляващото Дружество към датата 
на този документ е в размер на 250 000 (двеста и петдесет) хиляди лева. 
Управляващото Дружество е учредено за неограничен срок. 
 

3.1.1 ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 
Членове на Съвета на директорите на Управляващото Дружество са  

Александър Петров Личев, Николай Михайлов Колев, Васил Петров Василев, Васил 
Борисов Тренев и Свилен Богданов Габровски. 
 

Александър Петров Личев (роден 1966 г.) е Председател на Съвета на 
директорите на Управляващото Дружество. Александър Личев има висше 
икономическо образование, специалност "Икономика и управление на 
промишлеността ", завършил е Университета за национално и световно стопанство в 
гр. София (1991 г.). Има завършен курс по мениджмънт към Австрийската 
федерална стопанска камара (1997 г.). Александър Личев е бил гл. счетоводител на 
ТБ”Биохим”, клон Слатина, директор, регионален директор и член на 
Управителния съвет на ТБ”Биохим”АД. От 2005 г. до момента е изпълнителен 
директор и Председател на Управителния съвет на “Общинска банка”АД, а от 2007 
г. е и изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Общинска 
застрахователна компания.  
 

Николай Михайлов Колев (роден 1967 г.) е Заместник-председател на Съвета на 
директорите на Управляващото Дружество. Николай Колев има висше 
икономическо образование, специалност “Финанси и кредит”, завършил е 
Университета за национално и световно стопанство (1993 г.). Николай Колев е 
работил  като валутен дилър (1993 – 1996 г.) в Първа частна банка. От 1996 г. е 
последователно валутен дилър, главен дилър, началник управление и директор 
дирекция “Пазари и ликвидност” в Общинска банка АД. От 2007 г. е член на 
Управителния съвет и прокурист на Общинска банка АД. Има завършени курсове и 
участия в семинари и обучения, както следва: Reuters Open University, София (1994); 
Lloyds Bank Plc – London, UK, Treasury Seminar for Correspondent Bankers  (1994); 
International Center for Monetary and Banking Studies – Vienna/ Austria, Methods of 
Practical Risk Management (1995); Credit Swiss – Zurich / Switzerland, Economics (1996); 
CME – Chicago / USA Advanced Futures and Options – summer certificate program 
(1996); Deloitte& Touche, София – MCC (2002); ATTF Luxembourg, София. (2006). 
Николай Колев е член на УС (2004 - 2006), а от 2006 г. до сега е Председател на УС на 
Българската дилърска асоциация. Председател на регламентния комитет 
СОФИБОР. Активно участва в работни и експертни групи между БНБ, МФ, БДА и 
АТБ. 
 

Васил Петров Василев (роден 1957 г.) е член на Съвета на директорите на 
Управляващото Дружество Васил Василев има висше икономическо образование, 
специалност "Счетоводна отчетност ", завършил е ВФСИ “Д.Ценов”, гр.Свищов. От 
1982 до 1991 г. е последователно началник отдел и гл.счетоводител в 
ДФ”Микроелектроника”. От 1991 до 1992 г. е гл.счетоводител на “Институт по 
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микроелектроника” ЕООД гр.София. От 1993 до 1996 е директор на Първа частна 
банка – клон Ботевград. От 1996 до 2004 г. е изпълнителен директор и член на УС на 
Общинска банка АД. През март – август 2007 г. е изпълнителен директор и член на 
УС на ТБ “Биохим”АД, а  от 2004 до май 2007 е член на УС на Общинска банка АД. 
От май 2007 до момента е търговски пълномощник на Общинска банка АД. Г-н 
Василев има двумесечна специализация по счетоводство във Франция-. 
 

Васил Борисов Тренев (роден  1968 г.) е член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на Управляващото Дружество. Васил Тренев има висше 
образование от ТУ София (1993). През 1998 е завършил докторантура към същия 
университет, от 2006 г. има магистърска степен в специалност “Счетоводство и 
контрол ” от Югозападния университет, Благоевград. От 1995 до 1998 е 
последователно експерт, началник отдел и ръководител сектор “Информационни 
технологии” в Балканбанк АД. През 1999 г. е експерт “Информационни 
технологии” в ОББ, а от 2001 до 2006 г. е Директор Дирекция и Началник 
Управление “Информационни технологии” в Насърчителна банка АД. От 2006 г. до 
момента е изпълнителен директор и член на УС на Общинска банка АД, а от 2007 
г.до момента е изпълнителен директор и Председател на УС на ПОД “Топлина”АД. 
Г-н Тренев е Член на клуб “CIO”, Член на техническия комитет 84 “ Банково дело, 
ценни книжа и финансови услуги” към Български институт по стандартизация и 
ръководител на работната група по Информационни технологии към комитета, 
Член е на Института на вътрешните одитори в България, Член е на работни групи и 
комитети към БНБ, SWIFT, РИНГС и др. Има редица публикации в специализирани 
издания в страната и чужбина. Има завършени следните курсове: сертифициран 
Novell инженер (1999), Управление на проекти , Developa (2001); Управление на 
проекти , Projecta (2004); Управление на риска БАЗЕЛ ІІ, Международен банков 
институт; Управление на проекти, Projeca, Prince2. 
 

Свилен Богданов Габровски (роден 1971 г.) е член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на Управляващото дружество. 
Свилен Габровски има висше икономическо образование, специалност “Финанси”, 
завършил е Университета за национално и световно стопанство (1995 г.)в УНСС. От 
1994 до  1997 е последователно Счетоводител “Фронт офис”, Експерт “Кредитна 
дейност” и Главен експерт “Кредитна дейност”в  БАЛКАНБАНК АД, София.  От 
1997 до 1999 г. е Главен експерт “Проблемни кредити” и Главен експерт „Клонова 
мрежа” в  ЕВРОБАНК АД, София. От 1999 – 2004 е Началник отдел “Клонова мрежа” 
в Общинска банка АД. През 2004 – 2005 е Стипендиант на Университета 
Джорджтаун, Програма за администратори и мениджъри от Централна и източна 
Европа, Специалност – Финанси и мениджмънт, Университета на Уисконсин, През 
май – октомври 2005 г. е  Консултант в  Световна банка, Департамент “Европа и 
централна Азия” Вашингтон ДС, САЩ.  От 2005 до сега е началник отдел 
“Взаимоотношения с финансовите центрове” в Общинска банка АД . 

Притежава Сертификат №209-ИК/09.03.2007 г. за инвестиционен консултант 
издаден от Комисия за финансов надзор. 

Има завършени курсове и участия в семинари и обучения, както следва  
.“Маркетинг на финансовите услуги”, семинар организиран от Американска 
агенция за международно развитие, София (2001);.“Външна търговия и експортно 
финансиране”, семинар организиран от Американска агенция за международно 
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развитие, Вашингтон ДС, Ню Орлеанс, Чикаго (2001);.“Мениджмънт на стойността 
на финансовите институции”, конференция, Ню Йорк, САЩ(2005);.“Регионално и 
местно развитие”, конференция, Вашингтон ДС, САЩ,Световна банка 
(2005);“Ценообразуване на банковите услуги”, курс,Международен банков институт, 
София (2006);“Европейските фондове – как да използваме възможностите, които 
Европейския съюз предоставя на българския бизнес”, курс, Дикон Груп (2006) 

3.1.2 ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ 
 

Решенията относно инвестирането на активите на Договорен фонд Общинска 
банка Перспектива ще бъдат вземани от Боян Николаев Миленков-  

Боян Николаев Миленков (роден 1971 г.) е инвестиционен консултант на УД 
„Общинска банка Асет мениджмънт”ЕАД. 
 Боян Миленков има висше инженерно образование, специалност “Каростроене и 
автотранспортна техника”, от Технически Университет гр.София (1994 г.) и 
икономическа специалност „Международни икономически отношения” от 
Свободен Факултет към Технически Университет гр.София (1998 г.) От 1995 до  1996 
е Директор „Продажби” в Грифин ООД, София – вносител на  автомобили SAAB в 
България.  От 1996 до 1997 г. е Дилър  в  „Българо-Руска Инвестиционна Банка” АД, 
София. От 1998 до 2006 е последователно е Дилър и Началник отдел “Ценни книжа” 
в „ДЗИ Банк”АД, както и брокер на банката на БФБ-София АД от 1999 до 2006 г. От 
2006 до 2007 г е Началник отдел „Инвестиции” в ПОД „Алианц България”АД. През 
2007 е брокер на ИП „КМ Инвест” ЕАД. От 2007 до 2008 г е Дилър „Ценни книжа” в 
„Банка Пиреос България” АД. От  08.2008г е „Мениджър по управление на риска” в 
ПОД „Топлина” АД.  

Притежава Сертификат №197-Б/04.05.1999г. за брокер на ценни книжа  от 
Комисия за финансов надзор. 

Притежава Сертификат №226-ИК/03.12.2007г. за инвестиционен консултант 
издаден от Комисия за финансов надзор. 

3.1.3 ДРУГИ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ 
УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО 

Към момента на изготвяне на проспекта Управляващото Дружество не 
управлява други колективни инвестиционни схеми. Дружеството ще подаде 
едновременно и заявление за издаване на разрешение за организиране и 
управление на още един договорен фонд -„ Договорен фонд ОБЩИНСКА БАНКА - 
Балансиран ". Тъй като е новолицензирано, Управляващото Дружество ще започне 
фактически да извършва дейност с управлението на ДФ „Общинска банка – 
Перспектива” и „Договорен фонд ОБЩИНСКА БАНКА - Балансиран”. 

3.1.4 УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДФ „ОБЩИНСКА БАНКА -
ПЕРСПЕКТИВА” 

Съгласно Правилата на ДФ „Общинска банка –Перспектива”, 
Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият 
инвестиционен консултант са длъжни да действат в най-добрия интерес на всички 
притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес 
при управлението на Фонда. 
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Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като 
извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове 
(продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства в 
ценни книжа и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с 
фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. 
Управляващото Дружество е длъжно да продава и изкупува обратно дяловете на 
Договорния Фонд, включително като осигури мрежа от офиси („гишета"), където 
да се извършва тази дейност. Продажбите и обратното изкупуване на дялове ще се 
извършват в офиса по адреса на управление на Управляващото Дружество, както и 
в офисите на „Общинска банка" АД, осигурени от Управляващото Дружество. 
Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични 
средства включват анализ на пазара на ценни книжа, формиране на портфейл от 
ценни книжа и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания 
портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността 
си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава 
нареждания за тяхното изпълнение на упълномощения от него инвестиционен 
посредник, с изключение на случаите на първично публично предлагане или 
сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква 
"а" и ал. 2 ЗППЦК. В последните случаи сделките се изпълняват пряко от 
Управляващото Дружество. 

При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото 
Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на 
дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, 
поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. 
Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на 
Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, 
които са необходими във връзка със законосъобразното функциониране и 
прекратяване на Фонда. 

При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество 
взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и 
прекратяването на Фонда, включително: 

• изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка 
на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, 
както и относно актуализиране на този Проспект; 

• сключване,   контрол   върху   изпълнението,   прекратяване   и   разваляне   
на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, 
изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на 
портфейла на Фонда; 

• избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; 

• изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка 
от избраните регистрирани одитори; 

• определяне два пъти седмично, на равни интервали от време, на 
нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; 

• вземане   на   решения   за   временно   спиране/възобновяване   на   
обратното изкупуване  и  за удължаване  срока на  временното  спиране  
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на  обратното изкупуване; 

• вземане на решение за сключване на договор за заем; 

• вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на 
Договорния Фонд; 

• избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на 
Фонда. 

Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото 
Дружество е в размер до 3.5 %( три цяло и пет на сто) от средната годишна нетна 
стойност на активите на Договорния фонд. Управляващото Дружество може да се 
откаже от част от това възнаграждение. Възнаграждението се начислява два пъти 
седмично, при определяне на нетната стойност на активите (НСА) на Фонда. 
Възнаграждение се дължи за всеки календарен ден и се изчислява по следния начин: 
на база на НСА - за деня на определянето й и за всеки следващ ден до следващия 
ден, в който се определя нова НСА. По своя преценка в определени дни 
Управляващото Дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко 
от допустимото възнаграждение. Начислените през месеца възнаграждения се 
заплащат на Управляващото Дружество сумарно за целия месец, в началото на 
следващия месец. 

Освен възнаграждението на Управляващото Дружество, разходите за дейността на 
Договорния Фонд включват: 

• всички разходи по учредяването на Договорния Фонд, включително такси 
на Комисията за издаване на разрешение за организиране и управление на 
Фонда, такса на Борсата за приемане за търговия на дяловете на Фонда, 
такса на Централния   депозитар   за  регистриране   на  дяловете   на   
Фонда,   както   и възнаграждения на консултанти; 

• възнаграждение   на   Банката   Депозитар   -   съгласно   договора   с   Банката 
Депозитар; 

• възнаграждения  и  такси  на  инвестиционните  посредници,  банки,  БФБ  
и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на 
активите на Договорния Фонд; 

• възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет 
на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за 
контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други 
подобни на КФН, БФБ и Централния депозитар и други държавни органи и 
институции, свързани с дейността на Фонда; 

• разходите по  осъществени  сделки   с   ценни   книжа  и   при   преоценка  на 
инвестициите в ценни книжа,   разходите от отрицателни курсови 
разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица, 
както и други разходи, определени по предвидения в закона ред; 

• други разходи, посочени в Правилата за сметка на Фонда, съдебни и 
други разходи,  свързани  със защита интересите  на притежателите  на 
дялове  в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с 
дейността на Фонда. 
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Всички разходи, непосочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са 
за сметка на Управляващото Дружество. 

3.2 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 

Управляващото Дружество е избрало „Общинска банка" АД за 
Инвестиционен Посредник на Фонда, който да изпълнява инвестиционните 
нареждания на Управляващото Дружество и чрез който да се сключват и 
изпълняват сделките с ценни книжа. 

"Общинска банка" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Оборище, ул. „Врабча" № 6, тел.: (+ 359 2) 930 0224; факс: (+ 359 2) 930 0213; 
електронен адрес e-mail: spatronev@municipalbank.bg, електронна страница в 
Интернет: www.municipalbank.bg. "Общинска банка" АД е учредена през 1996 г., 
вписана е в търговския регистър  с ЕИК121086224  и притежава лиценз за 
извършване на банкова дейност, включително инвестиционни и свързани с това 
допълнителни услуги, съгласно Заповед № 22-0851/ 07.05.2007 г. на БНБ. 
 
Съгласно сключения договор, инвестиционният посредник приема да посредничи 
за сключването, както и да сключва и изпълнява сделки с финансови 
инструменти, в които Фондът може да инвестира съгласно своята инвестиционна 
политика, определена в правилата на Фонда и настоящия проспект. Действията по 
предходното изречение се извършват от инвестиционния посредник по нареждане 
на Управляващото Дружество, действащо за сметка на Договорния Фонд, като 
условията на всяка сделка се определят в отделна поръчка. 
 
За извършване на сделките, предмет на договора, ДФ „Общинска банка –
Перспектива” заплаща на Инвестиционния Посредник комисионно 
възнаграждение в размер, определен като процент от стойността на всяка 
сделка и конкретизиран в договора и съответната поръчка. 
 
Договорът с Инвестиционния Посредник е сключен за неопределен срок. 
Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или с 
едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка страна. 

3.3 ДИСТРИБУЦИЯ НА ДЯЛОВЕТЕ НА ФОНДА 

Мрежата от офиси ("гишета"), които е длъжно да осигури Управляващото 
Дружество за осъществяване на продажбата и обратното изкупуване на дяловете 
на ДФ „Общинска банка – Перспектива” и за контакти с инвеститорите са 
офисите (виж Приложение 1) на "Общинска банка " АД.  

Управляващото Дружество сключва договор за дистрибуция на дяловете на Фонда с 
"Общинска банка" АД, с който делегира на банката осъществяването на следните 
основни функции и действия: а) изготвяне на поръчки по указания на 
инвеститорите за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, приемане на 
поръчки от инвеститорите, заедно с приложенията към тях; б) предаване на 
инвеститорите на документи, свързани с продажбата и обратното изкупуване на 
дялове на Фонда (потвърждения за извършените сделки от Управляващото 
Дружество, декларации по образец); в) предоставяне на инвеститорите на 
публична информация относно дейността на Фонда и издаваните от него дялове, 
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включително проспекта на Фонда, информация за нетната стойност на активите на 
Фонда, за емисионна цена и цената на обратно изкупуване на дялове на Фонда, 
периодичните отчети и уведомленията, съдържащи вътрешна информация на 
Фонда, рекламни материали на Фонда и др. по указания на Управляващото 
Дружество; г) други правни и технически действия, свързани с горепосочените.  

3.4 БАНКА ДЕПОЗИТАР  

Управляващото Дружество е избрало за Банка Депозитар на Договорния 
Фонд "Юробанк И Еф джи България" АД, гр. София (с предишно наименование 
„Българска пощенска банка" АД). 

Банката депозитар "Юробанк И Еф Джи България" АД е учредена през 1991 г., 
вписана в търговския регистър с ЕИК 000694749, има Лицензия № Б 05 / 02.04.1991 
г., издадена от БНБ. "Юробанк И Еф Джи България" АД е със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район "Средец", бул. "Цар Освободител" № 14, има 
телефон: (02) 8166101, факс: (02) 8166101, електронен адрес (е-mail): 
contact@postbank.bg  и Интернет страница (web-site): www.postbank.bg. Съгласно 
договора за депозитарни услуги, сключен между Управляващото Дружество, 
действащо за сметка на Фонда, от една страна, и Банката Депозитар, от друга 
страна, последната ще оказва на Фонда следните основни услуги: а/ съхранение на 
парични средства на Фонда; б/ съхранение на налични ценни книжа и 
удостоверителните документи за безналичните ценни книжа, придобити със 
средствата на Фонда; в/извършване на всички безкасови плащания от името и за 
сметка на Фонда; г/ водене на безналични ценни книжа и дялове по подсметка в 
регистъра на банката-депозитар в "Централен депозитар" АД, БНБ или в друга 
институция; и (д) извършване на други услуги, посочени в договора или за които е 
задължена Банката Депозитар съгласно закона, или за които се постигне 
споразумение от страните по договора за депозитарни услуги. Банката Депозитар 
съхранява активите и документите на Фонда на негово име. Банката Депозитар 
осъществява общ контрол върху издаването (продажбата), обратното изкупуване 
и обезсилването на дяловете на Договорния Фонд, както и събирането и 
използването на приходите на Фонда да бъде в съответствие със закона и неговите 
Правила, както и да следи дали възнаграждението на Управляващото Дружество 
е изчислено и платено в съответствие със закона и Правилата на Фонда. Банката 
Депозитар ежедневно контролира изчисляването на емисионната стойност и 
цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда. 

ДФ „Общинска банка – Перспектива” заплаща на Банката Депозитар за 
дейността й по договора такси и комисиони за съхранение и трансфер на ценни 
книжа, съгласно Приложение 1 към договора. Основните дължими такси и 
комисиони са тези за съхранение и трансфер на ценни книжа. Комисионите за 
съхранение на ценни книжа се определят като процент на годишна база от 
среднодневните баланси на книжата; като български ДЦК се вземат по номинална 
стойност, а акциите и корпоративните облигации - по пазарна стойност към края 
на отчетния месец. Размерът на процента варира в зависимост от вида на ценните 
книжа и инструменти. За трансфери на ценни книжа (изходящи и входящи) 
Банката има право на такси, които също са различни в зависимост от вида на 
ценните книжа и от мястото на трансфера. 

Всички дължими такси и комисиони по Приложение 1 към Договора за 
депозитарни услуги са заплащат ежемесечно - в началото на всеки месец - за 
преходния. 

Договорът с Банката Депозитар е сключен за срок от една година, считано 
от получаването от Управляващото Дружество на разрешението за организиране 
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и управление на Фонда и вписването на Фонда в регистъра на КФН. Ако до 60 
(шестдесет) дни преди изтичане на срока на действие на договора нито една от 
страните не изяви писмено желание за неговото прекратяване или промяна, той 
се счита автоматично продължен за същия срок и при същите условия. Освен в 
предвидените в закона случаи, договорът може да бъде прекратен и по взаимно 
съгласие на страните или едностранно от всяка от страните, с двумесечно писмено 
предизвестие. В случай на прекратяване на договора Банката Депозитар прехвърля 
съхраняваните от нея активи на ДФ „Общинска банка – Перспектива”, както и 
всички необходими документи на посочена от Управляващото Дружество и 
одобрена от Заместник-председателя на КФН нова банка депозитар. 
 

3.5 ОДИТОР 
Към настоящия момент Управляващото Дружество все още не е избрало 

одитор на Договорния Фонд. 
 

3.6 ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ 
Няма външни консултанти, на които да се заплаща със средства на Договорния  
Фонд. 

4 ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 

Инвеститорите следва да се запознаят с този раздел, за да преценят дали 
инвестиционните цели, стратегия и политики на Договорния Фонд съвпадат с 
техните собствени инвестиционни цели. 

За Фонда 

ДФ „Общинска банка – Перспектива” е договорен фонд по смисъла на чл. 
164а от ЗППЦК. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за 
инвестиране преимуществено в акции, търгувани на регулиран пазар в България 
и чужбина. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с 
фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на 
пазарни сътресения. 
 

Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране 
в горепосочените инструменти с оглед постигане на инвестиционните цели по-
долу. Активите на ДФ “Общинска банка -Перспектива” се съхраняват от Банка 
Депозитар. 

4.1 ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ 

Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на 
стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на 
инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния 
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възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на 
ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. 

Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а 
управлението на риска - посредством техники за диверсифициране и взаимно 
съчетаване на активите. Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на 
ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в 
дялове на Фонда. 

Няма сигурност, че ДФ “Общинска банка -Перспектива” ще постигне 
инвестиционните си цели. 

4.2 ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА. 

4.2.1 ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА. КАТЕГОРИИ АКТИВИ, В КОИТО 
ФОНДЪТ МОЖЕ ДА ИНВЕСТИРА 

Инвестиционната стратегия на ДФ “Общинска банка -Перспектива” 
предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в 
по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, 
както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. 
За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно 
управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства. 

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ Общинска банка -
Перспектива, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на 
Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за 
търговия на български или чуждестранни регулирани пазари. Инвестициите в 
дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват 
предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. 

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи ще 
бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и други финансови активи, и в 
рамките на долупосочените максимални проценти: 

 1.акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, 
еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на 
регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в 
България - до 80% от активите на Фонда; 

 2.акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, 
еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на 
регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в 
държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на 
фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, 
който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя - до 80% от 
активите на Фонда; 

 3.акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, 
получили  разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 
85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни 
схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище в България, 
в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията 
на чл. 195, ал. 1, т. 5, б. "а" ЗППЦК, при условие, че съгласно уставите и 
правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да 
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инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни 
инвестиционни схеми - до 10% от активите на Фонда; 

 4.влогове в банки, платими при поискване или при които съществува 
правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 
12 месеца, при условие че банката е със седалище в Република България или 
в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие 
че е обект на благоразумни правила, които Заместник-председателят   
смята   за   еквивалентни   на   тези   съгласно   правото   на Европейския съюз 
- до 50% от активите на Фонда; 

   5.общо до 90% от активите на Фонда в: 
 а)ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от 
Република България или друга държава членка; 

   б)инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на 
регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се 
осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, гарантирани 
от Република България или друга държава членка, емитирани или 
гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга 
държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или 
от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на 
федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от 
публична международна организация, в която членува поне една държава 
членка, 

в)ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или 
гарантирани от лицата по б. "б" (без тези по б. "а"), и допуснати до или 
търгувани на регулиран пазар  по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг 
регулиран пазар в Р България или в друга държава членка, или допуснати 
за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг 
регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от 
Заместник-председателя; 

6.ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от 
български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на 
регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Р 
България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на 
официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран 
пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-
председателя - до 30% от активите на Фонда; 

7.корпоративни облигации (извън тези по т.  6), други дългови 
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или 
търгувани на регулиран пазар по чл.73 ЗПФИ или търгувани на друг 
регулиран пазар в България - до 50% от активите на Фонда;  

8.ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или 
гарантирани от регионални или местни органи на Р България, на 
държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на 
регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран 
пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за 
търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг 
регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от 
Заместник-председателя - до 50% от активите на Фонда; 
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9.дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати 
до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на 
друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия 
на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран 
пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-
председателя - до 50% от активите на Фонда; 

10.наскоро издадени ценни книжа, ако условията на емисията 
включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат 
допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия 
на "Българска фондова борса - София" АД или на друг официален пазар на 
друга фондова борса или друг регулиран пазар, включен в списък, одобрен 
от Заместник-председателя - до 10 на сто от активите на Фонда; 

11.други, допустими съгласно чл. 195, ал. 1 ЗППЦК ценни книжа и 
инструменти на паричния пазар - до 30% от активите на Фонда; 

12.други допустими от закона ценни книжа и инструменти на 
паричния пазар, извън посочените в т. 1-11, включително такива, които не са 
допуснати до и/или търгувани на регулиран пазар - до 10 на сто от активите 
на Фонда. 

Управляващото дружество може да инвестира не повече от 10 на сто от 
активите на Фонда в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, различни от 
тези по т. 1 -11. 
ДФ „Общинска банка – Перспектива” възнамерява да инвестира основно в 
акции и търгуеми права, търгувани в България и в други държави членки. Фондът 
може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-
председателя на КФН. При нормални обстоятелства се предвижда основната част 
от портфейла (около 80%) да е съставена от акции  и  от търгуеми  права.  Делът 
на дълговите ценни  книжа, включително ипотечни, други корпоративни и 
общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар, ще е до 
20% от портфейла. 

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни 
условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. 
При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към 
изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-
рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите. 

4.2.2 КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ДФ „ОБЩИНСКА 
БАНКА-ПЕРСПЕКТИВА” 

 
Акции. Акциите са ценни книжа, даващи на притежателите им право на собственост 
на определен дял от едно дружество. Обикновените акции дават на 
притежателите си право на глас в общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. 
Привилегированите акции, издавани от публични дружества, могат да дават 
право на допълнителен или гарантиран дивидент, или гарантиран 
ликвидационен дял, или привилегия за обратно изкупуване; частните дружества 
могат да издават акции и с други привилегии. Привилегированите акции могат да 
бъдат без право на глас. При увеличаване на капитала на дружеството, на 
акционерите също така се полагат и права за записване на нови акции, 
пропорционално на притежавания от тях дял преди увеличението. Притежателите 
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на акции в дадено дружество могат да печелят както доход от дивидент, ако 
дружеството разпредели такъв, така и от покачване на пазарната цена на акциите. 
Държавни ценни книжа ("ДЦК"). ДЦК са дългови ценни книжа, издавани и 
гарантирани от държавата. Притежателят на такива ценни книжа е кредитор на 
държавата. Българската държава издава ДЦК за покриване на свои краткосрочни, 
средносрочни или дългосрочни нужди от финансов ресурс. Държавните ценни 
книжа могат да бъдат деноминирани както в лева, така и в евро, щатски долари 
или в друга валута. Всички български ДЦК са гарантирани от Република България 
и се считат за нискорисков или безрисков инструмент. 
Ценни книжа (облигации), издадени от регионални или местни органи на дадена държава. 
Българските общини издават общински облигации. Обикновено чрез емитирането им 
се цели набирането на средства за осъществяване на инвестиционна програма, 
подобрения в общинската инфраструктура и подобни дейности. Могат да бъдат 
обезпечени (с общински имоти или други активи) и необезпечени (гарантирани 
само с репутацията на общината-издател). При добро финансово състояние на 
общината - емитент или качествено обезпечение този вид дългови ценни книжа 
също са смятани за нискорискови финансови инструменти. 
Корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България. Корпоративните 
облигации са средство за набиране на финансов ресурс от страна на акционерните 
дружества под формата на заем. Рискът на всяка емисия облигации зависи от 
дейността, финансовото състояние и кредитния рейтинг на компанията-емитент, 
както и от наличието или вида на обезпечението по емисията. Доходите от тях 
обикновено са по-високи от доходите по съизмеримите по срочност ДЦК, ипотечни 
или общински облигации. 
 
Ипотечни облигации. Съгласно българското законодателство, ипотечни облигации се 
издават само от банки. Банките емитират тези книжа за рефинансиране на 
операциите си и за увеличаване на кредитните си портфейли. Характерното за 
ипотечните облигации е, че са обезпечени с вземания по ипотечни кредити, 
отпуснати от банката-издател. Покритието на ипотечните облигации от дадена 
емисия не може да е по-малко от общата стойност на задълженията по главници на 
намиращите се в обръщение извън банката-издател ипотечни облигации от тази 
емисия. Следователно, вземанията на облигационерите могат да се считат за 
"тройно" обезпечени: първо, със залога върху вземанията на банката по самите 
ипотечни кредити; второ, косвено, с обезпеченията по ипотечните кредити; и трето, 
длъжник по облигациите е банка, която спазва специални изисквания за капиталова 
адекватност и ликвидност, осъществява дейността си под надзора на БНБ и се счита 
принципно за надежден длъжник сама по себе си. Поради това ипотечните 
облигации са нискорисков финансов инструмент. 
 
Ценни книжа, търгувани на регулиран пазар в държава членка или в трета държава. ДФ 
„Общинска банка – Перспектива” възнамерява да инвестира в някои видове ценни 
книжа, търгувани на регулиран пазар в чужбина, най-често в акции и свързаните с 
тях търгуеми права, и в по-малка степен - в дългови ценни книжа. 
 
Банкови депозити. Банков депозит са парични средства, оставени на съхранение в 
банките и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително 
уговорени условия. Банковите депозити могат да бъдат срочни или безсрочни, с 
фиксиран или плаващ лихвен процент, в лева или чуждестранна валута. Банките се 
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лицензират от БНБ, ако отговарят на изискванията на закона. Те подлежат на 
непрекъснат контрол относно финансово им състояние от Управление „Банков 
Надзор" на БНБ. Поради това този вид инвестиционни инструменти също се 
смятат за нискорискови. 
 

4.2.3 ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ 
 
Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за 
предпазване от пазарен, валутен и други рискове ("хеджиране"): сделки с опции, 
фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и 
по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции (вж. "Рискови 
фактори: Рискове при използване на деривати"). Няма сигурност, че подобни 
сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Възможността за 
използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от 
пазарните условия, както и от регулативни правила и изисквания. 
Възможно е ДФ „Общинска банка – Перспектива”, в съответствие със закона, да 
купува ценни книжа с уговорка да ги продаде обратно на продавача (тези сделки 
най-общо са познати като договори с уговорка за обратно изкупуване или "репо" 
сделки). Тези договори могат да се сключват при различни условия относно срок, 
дефиниране на цена на обратно изкупуване и обезпечение, в зависимост от 
конюнктурата и постигнатата договореност с конкретния контрагент. Сключването 
на такива договори биха могли да оптимизират рентабилността и ликвидността на 
Договорния Фонд, като неговите контрагенти ще следва да отговарят на високи 
изисквания за кредитоспособност. При сключване на РЕПО и обратни РЕПО 
сделки ще бъдат спазвани и ограниченията относно предоставяне и ползване на 
заеми от Фонда съгласно чл. 176, ал. 1 и чл. 197, ал. 1 ЗППЦК. 
 

4.2.4 ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

По-долу са посочени ограниченията, приложими по отношение на 
инвестициите на Фонда съгласно закона и Правилата на Фонда. 

Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от 
активите на Фонда в ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени 
от един емитент. 

Управляващото дружество може да инвестира до 10 на сто от активите на 
Фонда в ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от един 
емитент, при условие че общата стойност на тези инвестиции не надвишава 40 на 
сто от активите на Фонда. 

Управляващото дружество не може да инвестира повече от 20 на сто от 
активите на Фонда във влогове в една банка. 

Рисковата експозиция на Фонда към насрещната страна по сделка с 
деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не 
може да надхвърля 10 на сто от активите, когато насрещната страна е банка по чл. 
195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК, а в останалите случаи - 5 на сто от активите. 

Общата стойност на инвестициите в ценни книжа или инструменти на 
паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и 
експозицията към същото лице,  възникнала  в резултат  на  сделки  с  
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деривативни  финансови  инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не 
трябва да надхвърля 20 на сто от активите на Фонда. 

Управляващото дружество може да инвестира до 35 на сто от активите на 
Фонда в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един 
емитент, ако те са издадени или гарантирани от Република България, друга 
държава членка, от техни местни органи, от трета държава или от публична 
международна организация, в която членува поне една държава членка. 

Общата стойност на всички предходни инвестиции в ценни книжа или 
инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, 
както и експозицията към  същото  лице,   възникнала  в  резултат  на  сделки  с  
деривативни  финансови инструменти, не може да надхвърля 35 на сто от активите 
на Фонда. 

Лицата, принадлежащи към една група за целите на съставяне на 
консолидиран финансов отчет съгласно признатите счетоводни стандарти, се 
разглеждат като едно лице   при   прилагане   на   горепосочените   ограничения,   
а   общата   стойност   на инвестициите в ценни книжа или инструменти на 
паричния пазар, емитирани от една група, не може да надхвърля 20 на сто от 
стойността на активите на Фонда. 

Управляващото дружество може да инвестира не повече от 10 на сто от 
активите на Фонда в дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила 
разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на 
Съвета или друга колективна инвестиционна схема по смисъла на § 1, т. 26 от 
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, независимо дали е със седалище в 
държава членка или не, при спазване на допълнителните условия и ограниченията 
за общия размер на такива инвестиции посочени по-горе. 

Освен това, Договорният Фонд не може да придобива повече от: 
 1.десет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице; 
 2.десет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от 
едно лице; 
 3.двадесет и пет на сто от дяловете на една колективна инвестиционна 
схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 
85/611/ЕИО на Съвета и/или друга колективна инвестиционна схема по смисъла 
на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, независимо дали е със седалище в държава членка или 
не; 

 4.десет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице. 

При нарушение на инвестиционните ограничения по причини извън контрола на 
Управляващото дружество, то е длъжно в 7-дневен срок от установяване на 
нарушението да уведоми Комисията, като предложи програма с мерки за 
привеждане на активите в съответствие с изискванията на закона до 6 месеца от 
извършването на нарушението. 

4.2.5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ 
Структурата на активите и пасивите на ДФ „Общинска банка – Перспектива” 

трябва да отговаря и на следните изисквания: 
1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК 

трябва да бъдат в активи с пазарна цена; 
2. не по-малко от 10 на сто от активите на договорния фонд трябва да са 

парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други 
платежни средства, както следва: 
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а) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република 
България; 

б) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, 
Канада, Япония, Швейцария, държава - членка на Европейския съюз, или друга 
държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство; 

в) парични средства във валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония 
и в евро. 

Паричните средства на договорния фонд не могат да бъдат по-малко от 5 на сто 
от активите на дружеството. 
 

ДФ „Общинска банка – Перспектива” постоянно трябва да разполага с 
минимални ликвидни средства, както следва: 

1. парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар по чл. 195, 
ал. 1, т. 1 - 3 от ЗППЦК и дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 
1, т. 5 ЗППЦК с пазарна цена, инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8 
ЗППЦК и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от 
претеглените текущи задължения на договорния фонд; 

2. парични средства, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, 
емитирани от Република България или друга държава членка, и инструменти на 
паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК - в размер не по-малко от 70 
на сто от претеглените текущи задължения на договорния фонд, с изключение на 
задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични 
дружества. 

4.2.6 ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

При управление на ДФ „Общинска банка – Перспектива” Управляващото 
Дружество ще спазва всички нормативни изисквания и ограничения, включително 
определените с решения на КФН. Управляващото Дружество не може да променя 
предмета на дейност на Договорния Фонд или да взема решение за неговото 
преобразуване по друг начин, освен чрез сливане, вливане, разделяне и 
отделяне, като в преобразуването участват само договорни фондове, без да 
променят предмета си на дейност. 

Управляващото Дружество, както и Банката Депозитар, когато действат за сметка 
на Договорния Фонд, не могат да дават заеми или да обезпечават или 
гарантират задължения на трети лица с имущество на Фонда. 

При осъществяване на инвестиционната си дейност ДФ Общинска банка -  
Перспектива не може да продава ценни книжа, инструменти на паричния пазар и 
други финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 5, 7 и 8 ЗППЦК, които 
Договорният Фонд не притежава. 

Управляващото Дружество няма право и да използва и залага имуществото на ДФ 
“Общинска банка -Перспектива” за покриване на свои задължения, които не са 
свързани с управлението на дейността на Фонда. 

Договорният Фонд не може да ползва заеми, освен в случаите, определени от 
действащото законодателство. Ползването на заеми се извършва само с 
предварителното разрешение на Заместник-председателя и при едновременното 
спазване на следните условия: 
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• заемът да е необходим за покриване на задълженията по обратното 

изкупуване на дялове; 
• заемът, съответно общата сума на заемите в един и същ период, да не 

надвишава 10 на сто от активите на Фонда; 
• срокът на заема да е не по-дълъг от 3 месеца; 
• кредитодател по заема да е само банка, с изключение на Банката Депозитар. 

Управляващото Дружество не може да инвестира активите на Договорния фонд (и 
на всички управлявани от него договорни фондове) в акциите с право на глас на 
един емитент, така че придобитото участие в тези акции да позволи на 
Управляващото Дружество или на членовете на неговите управителни или 
контролни органи, заедно или поотделно, да упражняват значително влияние 
върху емитента. 

4.2.7 ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ, ПОЛИТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Горепосочените положения относно инвестиционната стратегия, политика и 
ограничения са определени в Правилата на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” и съответстват на законовите изисквания към датата на Проспекта. 
Ако това няма да противоречи на действащия закон, някои от тези положения 
могат да бъдат променяни по решение на Управляващото Дружество, при 
условие, че това е в най-добър интерес на инвеститорите или следва от закона 
или решение на КФН. За да има действие, такава промяна се изисква да бъде 
одобрена и от Заместник-председателя на КФН. 

Независимо от горното, ако възникне несъответствие между инвестиционната 
стратегия, политика и ограничения на Фонда, така както са изложени в Проспекта, 
и последващи промени на ЗППЦК и на подзаконовите актове по неговото 
прилагане относно изискванията и ограниченията към състава и структурата на 
инвестициите и към дейността на ДФ “Общинска банка -Перспектива”, 
неговите Правила предвиждат да се прилагат новите нормативни разпоредби от 
влизането им в сила. В тези случаи Управляващото Дружество ще приведе 
Правилата и Проспекта на Договорния Фонд в съответствие с нормативните 
промени в най-краткия разумен срок. 

4.3 ПРОФИЛ НА ТИПИЧНИЯ ИНВЕСТИТОР 
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са 
инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура, и 
със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали 
да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят 
самостоятелен избор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага 
възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на 
възможността за реализиране на по-високи доходи. 

Инвестиционният продукт на ДФ “Общинска банка -Перспектива” е 
предназначен за лица (физически лица, търговски дружества и юридически лица с 
нестопанска цел, институции), които: 

• са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране 
на по-висок доход; 
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• желаят  да  имат  сигурна  и  бърза  ликвидност,   без  това  да  нарушава 
постигнатия доход от инвестицията; 

• са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; 

• искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; 

• искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите 
пазари. 

Считаме, че дяловете на ДФ “Общинска банка -Перспектива” са подходящи 
за български и чуждестранни физически лица, търговски дружества и юридически 
лица с нестопанска цел и институции, които желаят да инвестират част от 
средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран 
предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане 
на по-висока доходност. 

4.4 ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
Общинска банка - Перспектива е учреден през м.март 2009 г. и към датата на 
Проспекта активната му дейност не е започнала. Историческа информация за 
инвестиционната дейност ще бъде представена при първата годишна актуализация 
на Проспекта. 

5 РИСКОВ ПРОФИЛ И РИСКОВИ ФАКТОРИ 

В този раздел се съдържа информация относно инвестиционните рискове, които се 
поемат пряко или косвено от инвеститорите посредством покупката на дялове на ДФ 
Общинска банка -  Перспектива. Ако инвеститорите не са готови да поемат тези 
рискове, тези дялове не са подходяща инвестиция за тях. 

Важно е да се има предвид, че инвестицията в дялове на Договорния Фонд не 
е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране 
влоговете в банките. Независимо от това, че водеща инвестиционна цел на ДФ 
“Общинска банка -Перспектива” е нарастване на стойността на инвестицията в 
дялове, няма пълна сигурност, че инвестирайки в дялове на Фонда, инвеститорите 
няма да изгубят пари. 

 

5.1 РИСКОВ ПРОФИЛ 
Инвестирането в дялове на ДФ “Общинска банка -Перспектива” е свързано с 

поемане на умерен до висок риск. 
 

5.2 РИСКОВИ ФАКТОРИ 
Основните рискове, които инвеститорите ще носят при инвестиране в дялове 

на ДФ “Общинска банка -Перспектива” са: 
Пазарен риск. Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират 

поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда, паричната 
политика на централните банки, деловата активност на емитентите, сектора, в 
който оперира емитента и търсенето и предлагането на пазара на ценни книжа. В 
определени моменти цените на акциите на пазара (фондовата борса) могат да 
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варират значително. Този пазарен риск засяга нетната стойност на активите на 
Фонда, която също ще варира в резултат на промените на пазарните цени на 
акциите и другите ценни книжа, в които Фонда е инвестирал. За щастие, не всички 
акции, търгувани на даден пазар (борса) и не всички пазари на акции променят 
цените си в една и съща посока в даден момент и най-различни са факторите, 
които влияят на пазарната цена на определени акции (например, финансови 
отчети, разкриващи намаление на печалбата на дружеството, издало акциите, 
загуба на основен клиент, съдебен иск на голяма стойност, предявен срещу 
дружеството, промяна на регулациите в определена индустрия). Не всички 
подобни фактори могат да бъдат предвидени. 

Управляващото Дружество може да намали, но не може да елиминира 
напълно ефекта от движението на цените на инвестициите, чрез диверсификация 
на портфейла на Фонда, като по този начин нетната стойност на активите за дял 
може да намалее в определени периоди. За диверсификация на инвестициите в 
акции Управляващото Дружество предвижда акциите в портфейла на Фонда да са 
от компании, опериращи в различни сектори на икономиката, както и ограничаване 
на максималната инвестиция в акции на една компания. 

Лихвен риск. Това е рискът промените в пазарните лихвени проценти да се 
отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на 
Договорния Фонд, състоящи се от дългови ценни книжа и инструменти на 
паричния пазар. По принцип, нарастването на лихвените проценти води до 
понижение на пазарната цена на дълговите инструменти. При инвестициите в 
дългови инструменти лихвеният риск е по-малък при краткосрочните 
(инструментите на паричния пазар) и по-голям при дългосрочните дългови 
книжа. Управляващото Дружество ще диверсифицира портфейла на ДФ 
“Общинска банка -Перспектива”, включително чрез инвестиране в акции и в 
инструменти с плаващ доход, както и може да осъществява сделки по хеджиране на 
лихвения риск. 

Кредитен риск. Това е рискът издателят (дружеството - емитент) на дългови 
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило 
обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да 
изплати навреме главницата и/или дължимите лихви. При договори за обратно 
изкупуване, ако контрагентът на ДФ “Общинска банка -Перспектива” не може да 
изпълни задължението си да изкупи обратно ценните книжа, Фондът може да 
понесе загуба, доколкото приходите от продажбата на обезпечението са по-малки 
от цената на обратното изкупуване, когато тя е фиксирана. Когато конкретните 
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, в които Фондът е инвестирал, 
имат кредитен рейтинг, кредитният риск включва възможността за понижение на 
кредитния рейтинг. 

Оценките на рейтинговите агенции Стандарт енд Пуърс, Муудис и Фитч 
(Standard& Рооr's, Мооdy's, Fitch) са международно признат измервател за кредитния 
риск на ценни книжа и компании емитенти. Но тези рейтинги са направени на база 
минали събития и е възможно да не отразяват със същата точност възможни бъдещи 
събития и неблагоприятни обстоятелства.  

Очакваме голямата част от инвестициите на ДФ Общинска банка -
Перспектива да бъдат в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които 
нямат кредитен рейтинг. Управляващото Дружество ще се стреми да редуцира 
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кредитния риск при инвестиране в инструменти без кредитен рейтинг посредством 
извършване на кредитен анализ, диверсификация на инвестициите и наблюдение 
на събитията и тенденциите в икономическите и политически условия. Няма 
сигурност, че тези действия на Управляващото Дружество ще предотвратят загуби. 

Ликвиден риск. Това е рискът при определени условия да се окаже трудно 
или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда 
ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена. В частност, 
този риск е най-голям относно неприетите за търговия на регулиран пазар 
ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Управляващото Дружество 
предвижда да инвестира в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари 
както в България, така и в чужбина. 

Валутен риск. Инвестициите в инструменти, деноминирани в чуждестранна 
валута, могат да бъдат неблагоприятно засегнати от понижение на курса на тази 
валута спрямо българския лев. Подобни курсови промени биха засегнали 
нетната стойност на активите на ДФ “Общинска банка -Перспектива” и 
неговия доход. В тази връзка, Управляващото Дружество може да извърши 
определени сделки за хеджиране на валутния риск (напр. валутни опции, покупка и 
продажба на валута при спот и форуърдни сделки), които сами по себе си също 
носят определени рискове. 

Управленски риск. Възниква поради активното управление на 
инвестиционния портфейл на ДФ “Общинска банка -Перспектива”. 
Управляващото Дружество ще прилага инвестиционни техники и анализ на 
рисковете при вземането на инвестиционни решения, но няма сигурност, че 
желаният резултат ще бъде постигнат. 

Инфлационен риск. Възможно е ръстът на инфлацията да компенсира 
значителна част или целия доход на притежателите на дялове от Фонда, поради 
което инвеститорите в ДФ “Общинска банка -Перспектива” да не получат реален 
доход под формата на нараснала покупателна способност или той да е 
незначителен. Като противодействие на този риск Управляващото Дружество ще 
се стреми да поддържа подходящ баланс, съобразен с инвестиционните цели и 
стратегия на Фонда, между неговите активи с фиксирана и променлива доходност. 

Риск от инвестиции в деривативни финансови инструменти. 
Управляващото дружество сключва сделки с деривативни инструменти с цел 
хеджиране на други финансови инструменти и/или с оглед постигане 
инвестиционните цели на дружеството, съгласно инвестиционната политика 
на Договорния фонд. Управляващото дружество сключва от името на Фонда 
(като купувач или продавач) само деривативни договори, които отговарят на 
определени критерии, описани в правилата за управление на риска, приети от 
Управляващото дружество. Деривативните финансови инструменти, в които 
Управляващото дружество инвестира за сметка на Договорния фонд са: 

• лихвени фючърси, 
• договори за форуърдни курсове, 
• форуърдни ангажименти за покупка или продажба на дългови инструменти, 
• опции върху лихвени проценти, 
• опции върху дългови инструменти, 
• опции върху акции, 
• опции върху финансови фючърси, 
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• опции върху суапове и 
• опции върху валутни курсове, 
• варанти върху дългови инструменти, 
• варанти върху акции, 
• суапове. 

Като последица от използването на деривати може да се посочи, че 
освен горепосочените пазарен, кредитен и ликвиден риск, дериватите носят и 
допълнителни, специфични за тях рискове. Управленски риск. Дериватите са силно 
специализирани инструменти, чието използване изисква разбиране както на 
базовия актив, така и на механизма на действие на самия дериват. Сложността на 
дериватите изисква адекватни средства за наблюдение на сделките с тях, анализ 
на специфичните рискове и способност да се прогнозират цените. Риск на 
лостовия ефект. Неблагоприятна промяна в цената на базовия актив, курс или 
индекс може да доведе до загуба на сума, по-голяма отколкото е инвестирана в 
деривата. Някои деривати имат потенциал за неограничена загуба. Съществува 
също и Риск от погрешно оценяване на деривата. Много от дериватите са сложни 
инструменти и често оценката им е субективна. Вследствие на това ДФ 
Общинска банка -  Перспектива може да претърпи загуби при покупка на 
надценени деривати. В заключение, използването на деривати може не винаги да е 
успешно. 

Основните рискове по посочените по-горе деривативни инструменти са 
свързани и с рисковете, характерни за базовите инструменти, въз основа на които са 
конструирани. 

 
Политически риск. Законодателни промени. 
Политическите рискове са свързани с възможността от възникване на 

вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското 
законодателство. Този риск е свързан с възможността правителството на една 
държава внезапно да смени политиката си и в резултат на това средата, в която 
работят дружествата да се промени неблагоприятно, а инвеститорите да понесат 
загуби. Правителствата на някои страни могат да предприемат мерки, включително 
увеличение на данъчното облагане, ограничаване репатрирането на печалба и др., 
които могат да имат неблагоприятно влияние върху Фонда. 

Понастоящем печалбата на ДФ “Общинска банка -Перспектива” не се 
облага с корпоративен данък(вж. Данъчен режим на стр. 29). Промяната в данъчните 
закони, както и на други приложими закони и нормативни актове може да се отрази 
неблагоприятно върху финансовите резултати на ДФ “Общинска банка -
Перспектива”. 

Други системни рискове. Други рискове, породени от световната 
политическа и икономическа конюнктура, са възможната нестабилност или 
военни действия в региона. Бедствията и авариите са фактори, усложняващи всяка 
система за управление на рисковете. Последствията са трудно предвидими, но 
достъпът до информация и прилагането на система за прогнозиране и действия в 
екстремни ситуации са възможни начини за минимизиране на отрицателния ефект. 

 
Риск от възникване на финансова криза. Мерки за редуциране на вличнието на 
финансовата криза върху стойността на дяловете на  ДФ “Общинска банка -

Перспектива”. 
 

Финансова криза.Основни характеристики: 

 



„Договорен фонд Общинска банка -ПЕРСПЕКТИВА” 
Пълен проспект 
 

  28

В ситуация на финансова криза, се отбелязва рязка обезценка на множество активи, 
загуба на доверие между пазарните субекти и липса на ликвидност. В резултат на това, се 
наблюдават значителни спадове в борсовите индекси, спад на цените на акциите търгувани 
на регулирани пазари, снижаване на стойността на дяловете на Колективните инвестиционни 
схеми, повишаване на стойностите на лихвените проценти на ресурса търгуван на 
междубанковия пазар, свиване на обема на отпусканите кредити от търговските банки, 
намаляване на количеството и обема на сделките свързани с емитиране на дълг. Сериозни 
ефекти от финансова криза търпи и реалната икономика. Компаниите забавят темпа на 
развитието си поради влошената макроикономическа обстановка, достъпа до кредитен 
ресурс е ограничен, има спад в търсенето на произведената продукция, намаляване на 
постъпващите средства от продажби и свиване на маржа на печалбата. 

 
Мерки за редуциране на влиянието 
В условията на финансова криза на местния и/или международните пазари УД 

“Общинска Банка Асет Мениджмънт” възнамерява да предприеме мерки за редуциране на 
влиянието от финансова криза, като провежда политика на инвестиции предимно в ликвидни 
активи, поддържане на достатъчно висока ликвидност и диверсификация чрез ограничаване 
на инвестициите в акции, КИС, АДСИЦ, корпоративни облигации и насочването им към 
ниско рискови инструменти -депозити, ДЦК и  облигации на емитенти с висок кредитен 
рейтинг. 

Мерките ще бъзат прилагат съобразно конкретната пазарна ситуация, при спазване на 
нормативните ограничения и в зависимост от конкретните видове активи притежавани от ДФ 
“Общинска банка-Перспектива”. 

В заключение, инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на 
дяловете на Договорния Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата 
не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията 
си в пълен размер. Инвестициите в дялове на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. 
Предходните резултати от дейността на Договорния Фонд нямат връзка с 
бъдещите резултати от неговата дейност. 

Нетната стойност на активите на Фонда може да бъде подложена на 
колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление на 
портфейла му. 

 
 

6 ДАНЪЧЕН РЕЖИМ 

Този раздел предоставя информация както за данъчното облагане на печалбата на 
Договорния Фонд, така и за облагането на доходите на инвеститорите в дялове на Фонда. 

По-долу е представен общия данъчен режим на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” и на притежателите на дялове относно доходите им от сделки с 
дяловете на Фонда съгласно действащото към датата на този Проспект данъчно 
законодателство. В най-добър интерес на притежателите на дялове и на всички 
инвеститори е да се консултират по тези и други данъчни въпроси с данъчни 
експерти, включително относно данъчния ефект в зависимост от конкретната 
ситуация. 
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6.1 КОРПОРАТИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДФ “ОБЩИНСКА БАНКА -
ПЕРСПЕКТИВА” 

Печалбата на ДФ “Общинска банка -Перспектива”, като договорен 
фонд, не се облага с корпоративен данък. 

6.2 ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ФОНДА 

Нетният доход от инвестиране на активите на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на 
Договорния Фонд, а от там и върху стойността на дяловете от Фонда. Тъй като 
съгласно своите Правила ДФ “Общинска банка -Перспектива” не разпределя 
доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят 
увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба 
(положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на 
дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове обратно на Фонда или на 
друго лице. 

6.2.1 КАПИТАЛОВА ПЕЧАЛБА 

Общи положения 

Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба) както в 
случаите на обратно изкупуване на дяловете от Фонда, така и при продажба на 
дяловете на БФБ не се облагат, когато получател на дохода са местни физически 
лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на 
Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо 
пространство. 

Съответно, с тези доходи се намалява счетоводния финансов резултат при 
определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които 
подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 
(ЗКПО). 
Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които подлежат 
на облагане по реда на ЗКПО, ще следва да увеличат счетоводния си финансов 
резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на 
дяловете. Когато дяловете са придобити на различни цени и впоследствие се 
продава част от тях, като не може да бъде доказано кои от тях се продават, цената на 
придобиване на дяловете е средно претеглената цена, определена въз основа на 
цената на придобиване на държаните дялове към момента на продажбата. 
Тези доходи не се облагат и с данък при източника.  
 
Изключение за някои категории лица 

Доходите от сделки с дялове на Фонда  реализираната капиталова печалба, 
както и изобщо с финансови активи, получени от физически лица от трети 
държави, извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% 
върху облагаемия доход. 

Облагаемият доход е сумата от реализираните през годината печалби, 
определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през 
годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната 
печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с 
цената на придобиване на дяловете. Когато дяловете са придобити на различни 
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цени и впоследствие се продава част от тях, като не може да бъде доказано кои от 
тях се продават, цената на придобиване на дяловете е средно претеглената цена, 
определена въз основа на цената на придобиване на държаните дялове към момента 
на продажбата. 

7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ 

Целта на този раздел е да информира инвеститорите какви разходи са свързани с 
инвестицията им в дялове на ДФ “Общинска банка -Перспектива”, в това число: (1) 
разходите, които се поемат пряко от конкретния инвеститор/притежател на дялове 
при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд ("Транзакционни 
разходи"); и (2) годишните разходи във връзка с дейността на Фонда ("Оперативни разходи 
"), които са за сметка на всички негови притежатели на дялове. 

 

7.1 ТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ 

Това са разходи, които се заплащат директно от инвеститорите/притежателите 
на дялове и са един от няколкото основни фактора, които те следва да преценят, 
когато инвестират в дялове на договорни фондове. 

• Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на ДФ “Общинска 
банка -Перспектива”, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в 
размер на 0% (нула процента ) от нетната стойност на активите на един дял. 

• Притежателите на дялове на ДФ “Общинска банка -Перспектива” ще 
заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 
0.75% (нула цяло и седемдесет и пет стотни  на сто) от нетната стойност на 
активите на един дял.  

Инвеститорите дължат следните такси за допълнителни услуги, оказвани им от 
Управляващото дружество: 
• за издаване на депозитарна разписка - 1.00 лв.; 
• за издаване на дубликат на депозитарна разписка - 1.00 лв.; 
• за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по 

подсметка на притежателя на дялове при инвестиционен посредник (вкл. 
банка депозитар или банка попечител) - 4.00 лв. на трансфер; 

• за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно 
изкупуване на дялове и депозитарни разписки - 4.00 лв. 

В случай на промяна на транзакционните разходи, Управляващото Дружество 
е длъжно да информира за това притежателите на дялове и останалите 
инвеститори чрез съобщение в поне един централен ежедневник (в. "Пари") 
незабавно след одобрението от Комисията на промените в Правилата на Фонда. 
 

7.2 ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 
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Тези разходи се приспадат от активите на ДФ “Общинска банка -Перспектива” и 
така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са втория компонент 
разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния 
Фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи 
на ДФ ОБЩИНСКА БАНКА  - Перспектива, като процент от годишната средна 
нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от 
Управляващото Дружество: 
 
Годишни оперативни разходи на Фонда  Като % от годишната средна НСА 

на Фонда 
Възнаграждение за управляващото дружество        до 3.5 % (а) 
Други оперативни разходи     0.5 % (б) 
Общо оперативни разходи     4 % 
 

(а) Съгласно Правилата на Общинска банка- Перспектива, Управляващото 
Дружество може да се откаже от част от посоченото възнаграждение. 

(б) В "Други оперативни разходи" се включени основни прогнозируеми 
оперативни разходи като:  възнаграждение на Банката Депозитар като процент от 
средната годишна нетна стойност на активите на Фонда; възнаграждения и такси на 
инвестиционните  посредници,  банки,  Борсата  и  Централния  депозитар,   и  
други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; 
възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на 
Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с 
инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, 
Борсата и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани 
с дейността на Фонда; други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова 
сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите 
на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с 
дейността на Фонда. 
 
*Тъй като въпросните разходи са фиксирани или имат фиксиран компонент е 
направено консервативното допускане, че средната годишна нетна стойност на 
активите на Договорния Фонд за първата година ще бъде 1 000 000 лв. 
 

7.3 ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД 

ДФ “Общинска банка -Перспектива” е учреден през м. Март  2009 г. и към датата 
на Проспекта активната му дейност не е започнала. Историческа информация за 
оперативните разходи на Договорния Фонд ще бъде представена при първата 
годишна актуализация на Проспекта. 

7.4 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ КОЛЕКТИВНИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП 

Правилата на ДФ “Общинска банка -Перспектива” позволяват инвестиране до 10% 
от активите на Фонда в дялове на други колективни инвестиционни схеми. 
Инвестициите в акции на инвестиционни дружества от затворен тип са 
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включени на общо основание в допустимите инвестиции в акции, търгувани на 
регулиран пазар. 
По принцип, ДФ “Общинска банка -Перспектива” не възнамерява да 
инвестира съществена част от активите си в други колективни инвестиционни 
схеми и инвестиционни дружества от затворен тип. Освен това, тъй като активната 
дейност на Фонда все още не е започнала, не са приети решения относно 
извършване на инвестиции в конкретни емитенти от горепосочените   категории.   
Поради   тази   причина,   не   може   да   бъде   посочен  максималния размер на 
възнаграждението за управление, заплащано от такъв емитент на управляващото го 
дружество. 
 
Максималният размер на възнаграждението за управление, което Управляващото 
дружество има право да получи е до 3.5% от годишната средна нетна стойност на 
активите на ДФ “Общинска банка -Перспектива”, независимо от вида активи, в 
които Фондът инвестира. 
 

8 ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ НА ДЯЛОВЕ 

В този раздел се обяснява как и къде могат да бъдат закупени дялове на Договорния Фонд. 
Представена е информация и относно начина за продажба на дяловете на Фонда, както и 
срока и начина за получаване на сумите срещу продадените дялове. 
Договорният Фонд е разделен на дялове, които постоянно се издават/продават на 
инвеститорите при условията на публично предлагане, като Фонда ги изкупува 
обратно постоянно от инвеститорите. 

Инвеститорите могат да закупят дялове на ДФ “Общинска банка -Перспектива” 
или да му продадат обратно притежаваните от тях негови дялове по цена, основана 
на нетната стойност на активите ("НСА") на Договорния Фонд за един дял. При 
придобиване на дялове на ДФ “Общинска банка -Перспектива” на БФБ или от 
друго лице, е нормално цената на тези дялове също да е близка до НСА на един 
дял. Следователно, понятието НСА е ключово за разбиране на процеса на 
инвестиране в Договорния Фонд. 

8.1 ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ 

Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите 
на Договорен Фонд "Общинска банка - Перспектива", приети с решение от 
12.09.2008 г. на Съвета на директорите на "Управляващо дружество Общинска банка 
Асет Мениджмънт" EАД, са приложени към настоящия Проспект и представляват 
неразделна част от него (Приложение № 2) 

8.2 ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ НА ОБЩИНСКА БАНКА- ПЕРСПЕКТИВА 

8.2.1 ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕТЕ ДИРЕКТНО ОТ ФОНДА 

По правило инвеститорите могат всеки работен ден да закупят дялове на ДФ 
“Общинска банка -Перспектива” директно от Фонда, чрез неговото Управляващо 
Дружество. Инвеститорите следва да подадат поръчка за покупка на дялове до 
Управляващото Дружество, заедно с необходимите приложения към нея, в следните 
офиси, осигурени от Управляващото Дружество: 
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• офиса на  „Управляващо дружество Общинска банка Асет 
Мениджмънт" ЕАД в: гр. София,  

      р-н Оборище ул. "Врабча" № 10 
телефон: (+359 2) 9356522, факс: (+359 2) 9356615 
всеки работен ден, от 08.30 часа до 17.00 часа 

• офисите на „Общинска банка" АД, посочени в Приложение 1 към Проспекта, 
всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа. 

Формуляри на поръчките за покупка на дялове и необходимите декларации 
са налични в посочените офиси, осигурени от Управляващото Дружество. Те са 
посочени и на Интернет страницата на Управляващото Дружество. 

При подаване на поръчките за покупка на дялове инвеститорите следва 
да се легитимират с документ за самоличност (лична карта). При подаване на 
поръчка от името на юридическо лице или в други случаи на представителство, 
представителят следва да удостовери своята представителна власт с документи 
съгласно закона (напр. удостоверение за актуално състояние на представляваното 
дружество, издадено най-много 3 месеца преди представянето му, ако 
юридическото лице не е регистрирано по Закона за търговския регистър, заедно с 
документ за самоличност). Ако при подаване на поръчката инвеститорът 
физическо или юридическо лице се представлява от пълномощник, последният 
следва да приложи към поръчката нотариално заверено пълномощно (в оригинал 
или нотариално заверен препис). Пълномощното трябва да съдържа овластяване 
за придобиване (извършване на сделки) с ценни книжа. Изискването за 
пълномощно не се прилага в случай на подаване на поръчката чрез 
инвестиционен посредник. В резюме, документите за легитимация и 
представителството при подаване на поръчки за придобиване на дялове от Фонда, 
включително при по-специфични ситуации (представляване на непълнолетни и 
др.) се съдържат в Процедурата за легитимация и представителство към 
Правилника на "Централен Депозитар" АД. Допълнителна информация в тази 
връзка може да се получи в офисите, в които се приемат поръчките, както и от 
Интернет страницата на Управляващото дружество. 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) подадената поръчка за покупка на 
дялове от Фонда най-късно до 17:00 ч. на най-близката дата на определяне на 
емисионна стойност, следваща деня, в който е подадена поръчката за покупка. 

Емисионна стойност (покупна цена). Дяловете на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на 
нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с 
разходите за емитирането в размер на 0% (нула процента) от нетната стойност на 
активите на един дял. Дяловете се закупуват по емисионна стойност за най-близкия 
ден на определяне на емисионната стойност, следващ деня на приемане на 
поръчката.  

Сумата срещу придобиваните дялове се превежда по банков път по 
специалната сметка при Банката Депозитар, открита от Управляващото 
дружество в полза на Фонда. Сумата може да се внесе и в брой на гишетата, 
осигурени от Управляващото дружество. 

Поръчката за покупка се изпълнява по цена на дял, определена за най-
близкия ден на определяне на емисионна стойност, следващ датата на подаване 
на поръчката. Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора 
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сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на 
закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка 
от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след 
десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар. 

Допълнителни разходи. Това са разходите за издаване и изпращане по 
пощата на депозитарна разписка (удостоверителен документ за притежаване на 
дялове на Фонда, издаван от "Централен Депозитар" АД), ако такава е поискана от 
инвеститора, както и за изпращане по пощата на потвърждението за сключената 
сделка, ако инвеститорът е заявил получаването му по този начин. Тези 
допълнителни разходи не се включват в емисионната цена и се заплащат отделно от 
инвеститорите в размер, както следва: 

• за издаване на депозитарна разписка - 1 лв.; 
• за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка на 

дялове и депозитарни разписки - 4 лв. 

8.2.2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ.  

Поръчката се изпълнява в срок до 4 работни дни след датата на подаване 
на поръчката, чрез заверяване на сметката за ценни книжа на инвеститора в 
"Централен депозитар" АД с броя закупени дялове. Управляващото дружество 
предоставя потвърждение за изпълнението на поръчката при първа възможност, но 
не по-късно от края на работния ден, следващ изпълнението на поръчката. 

В случай на временно спиране на обратното изкупуване на дялове 
поръчката за покупка на дялове, подадена след момента на спиране на обратното 
изкупуване, не подлежи на изпълнение, тъй като, съгласно закона, при спиране 
на обратното изкупуване се преустановява за същия срок и издаването 
(продажбата) на дялове (вж. "Временно спиране на обратното изкупуване"). 
Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали 
поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на 
дружеството до края на работния ден, следващ деня на подаване на поръчките. В 
този случай покупката на дялове се извършва чрез подаване на нова поръчка след 
възобновяване на обратното изкупуване на дялове.  

8.2.3 ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДА 
 

Инвеститорите могат да закупят дялове на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” и на БФБ (след приемането на дяловете на Фонда за борсова 
търговия) чрез инвестиционен посредник, член на БФБ, при наличие на 
желаещи да продадат такива дялове на БФБ. Инвеститорите могат да закупят 
дялове на Договорния Фонд и пряко от други лица, като ползват услугите на 
инвестиционен посредник -регистрационен агент (вж. "Прехвърляне дялове на 
Фонда. Вторична търговия"). 

В случай, че инвеститорите закупуват дялове на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” чрез инвестиционни посредници, те ще дължат и допълнителни 
комисионни и такси, съгласно тарифите на съответните посредници и договорите, 
сключени с тях.  
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8.2.4 ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ОТ ФОНДА 
 

По правило инвеститорите в ДФ “Общинска банка -Перспектива” могат да 
подадат поръчки за обратно изкупуване на дялове всеки работен ден. Необходимо 
условие за обратно изкупуване на дяловете е те да са регистрирани по клиентска 
подсметка на инвеститора при Управляващото Дружество (ако дяловете са 
регистрирани по клиентска подсметка при инвестиционен посредник, 
необходимо е най-напред инвеститорът да нареди прехвърляне на дяловете по 
своя подсметка при Управляващото Дружество). 

Притежателите на дялове следва да подадат поръчка за обратно изкупуване 
на дялове, заедно с необходимите приложения към нея, в офисите, където се приемат 
и поръчки за покупка на дялове: 

• офиса на „Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт "ЕАД:гр. 
София, р-н Оборище ул. "Врабча" № 10 телефон: (+359 2) 9356522, факс: (+359 
2) всеки работен ден, от 08.30 часа до 17.00 часа  

• офисите на „Общинска банка" АД, посочени в Приложение 1 към Проспекта, 
всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа. 

Формуляри на поръчките за обратно изкупуване на дялове и необходимите 
декларации са налични в посочения офис, осигурен от Управляващото Дружество. 
Те са налични и на Интернет страницата на Управляващото Дружество. 

При подаване на поръчките за обратно изкупуване притежателите на дялове 
следва да се легитимират с документ за самоличност (лична карта). При подаване 
на поръчка от името на юридическо лице или в други случаи на представителство, 
представителят следва да удостовери своята представителна власт съгласно закона 
(напр. със съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено най-много 3 
месеца преди представянето муи документ за самоличност, като за търговските 
дружества, които са пререгистрирани по Закона за търговския регистър не се 
изисква такова удостоверение). Ако при подаване на поръчката инвеститорът 
физическо или юридическо лице се представлява от пълномощник, последният 
следва да приложи към поръчката и нотариално заверено пълномощно (в оригинал 
или нотариално заверен препис). Пълномощното трябва да съдържа овластяване 
за разпореждане с ценни книжа (продажба на дялове). Изискването за пълномощно 
не се прилага при подаване на поръчка чрез инвестиционен посредник. В резюме, 
документите за легитимация и представителството при подаване на поръчки за 
обратно изкупуване на дялове от Фонда, включително при по-специфични 
ситуации (представляване на непълнолетни и др.) се съдържат в Процедурата за 
легитимация и представителство към Правилника на "Централен Депозитар" АД. 
Допълнителна информация в тази връзка може да се получи в офисите на 
Управляващото Дружество, в които се приемат поръчките, както и от Интернет 
страницата на Управляващото дружество. 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) подадената поръчка за обратно 
изкупуване на дялове на Фонда до 17:00 ч. на най-близката дата на определяне на 
цената на обратно изкупуване, следваща деня, в който е подадена поръчката за 
обратно изкупуване.  
 

Цена на обратно изкупуване. ДФ “Общинска банка -Перспектива” 
изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на 
нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с 
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разходите по обратното изкупуване в размер на 0.75 %(нула цяло и седемдесет и 
пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял. При издадени 
частични дялове, цената на обратно изкупуване на един частичен дял е равна на 
нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното 
изкупуване на един дял и умножена по частта от един цял дял, притежавана от 
инвеститора. Дяловете се изкупуват обратно от Фонда по цена на обратно 
изкупуване за най-близкия ден на определяне на цена, следващ деня на приемане 
на поръчката. 

Допълнителни разходи. Това са разходите за издаване и изпращане по 
пощата на депозитарна разписка за останалите притежавани дялове, ако има такива 
и ако разписка е поискана от инвеститора, както и за изпращане по пощата на 
потвърждението за сключената сделка, ако инвеститорът е заявил получаването му 
по този начин. Тези допълнителни разходи не се включват в цената на обратно 
изкупуване и се заплащат отделно от инвеститора в размер, както следва: 

• за издаване на депозитарна разписка - 1 лв.; 
• за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за обратно изкупуване 

на дялове и депозитарни разписки - 4 лв. 

Изпълнение на поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне на обратно 
изкупените дялове. Поръчките за обратно изкупуване се изпълняват и сметката за 
ценни книжа на инвеститора в "Централен депозитар" АД се задължава с броя 
обратно изкупени дялове в срок до 4 работни дни след деня на подаване на 
поръчката. Дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се заплаща на 
инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката по указана 
банкова сметка или в брой на гишетата на Управляващото Дружество. 

Управляващото дружество предоставя потвърждение за изпълнението на 
поръчката при първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ 
изпълнението на поръчката. 

8.2.5 ЧЕСТОТА, МЯСТО И НАЧИН НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ 

Управляващото дружество изчислява нетната стойност на активите за един 
дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично, на 
равни интервали от време, към 18.00 часа на съответния ден. До края на съответния 
ден на определянето или най-късно в началото на следващия Управляващото 
Дружество обявява в Комисията, на БФБ, както и в офиса, където се предлагат 
дяловете на Фонда, НСА, НСА на един дял, цената, по която се продават дяловете 
от Фонда и цената на обратното им изкупуване. Управляващото Дружество 
публикува тази информация и във в-к "Пари" най-малко два пъти месечно. 

8.2.6 ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ 
 

В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, по решение 
на Управляващото Дружество, ДФ “Общинска банка -Перспектива” може 
временно да спре обратното изкупуване на дялове. Поръчките за обратно 
изкупуване, които са подадени след момента на спиране на обратното 
изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи то се извършва чрез 
подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.  
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Примерно изброяване на случаи, при които може временно да бъде спряно 
обратното изкупуване на дяловете на Фонда са: 

• когато на регулиран пазар, на който повече от 20 на сто от активите на Фонда 
се котират или търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно 
или е подложено на ограничения - за срока на спирането, или 
ограничаването; 

• когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Фонда 
или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на 
Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове - за срок 
докато трае невъзможността; 

• от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване 
чрез сливане,   вливане,   разделяне   или   отделяне   на   Договорния   Фонд   
-   до приключване на процедурата; 

• в случай на отнемане на лиценза на Управляващото Дружество или налагане 
на ограничения на дейността му, или друга подобна причина, поради 
която е невъзможно изпълнението на задълженията му по управление на 
Договорния Фонд и могат да увредят интересите на притежателите на 
неговите дялове – за минималния необходим срок, но не повече от 1 месец; 

• в случай на разваляне на договора с Банката Депозитар поради виновно 
нейно поведение, отнемане на лиценза за банкова дейност на Банката 
Депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, както и ако 
Банката Депозитар бъде  изключена от списъка по  чл.   173,  ал.  9  от 
ЗППЦК,  които  правят невъзможно изпълнението на задълженията й по 
договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на 
притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не 
повече от 2 месеца. 

При временно спиране на обратното изкупуване Управляващото Дружество 
спира незабавно и издаването на дялове и уведомява за тези обстоятелства 
КФН и съответните компетентни органи на всички държави членки, в които 
предлага дяловете на Фонда (ако има такива, различни от България), както и 
Банката Депозитар, БФБ и "Централен депозитар" АД до края на работния ден. 
Временното спиране на обратното изкупуване се обявява и във всички офиси на 
Управляващото Дружество, където се предлагат дяловете на Фонда. Управляващото 
Дружество уведомява притежателите на дялове от Фонда за спирането на обратното 
изкупуване, съответно за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване, 
незабавно след вземането на решение за това и чрез публикация във в-к "Пари". 
Обратното изкупуване се възобновява по решение на Управляващото Дружество с 
изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, 
съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. 
Уведомяването за възобновяване се извършва по посочения по-горе ред.  

8.2.7 ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДА 
Инвеститорите могат да продадат дялове на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” и на БФБ чрез инвестиционен посредник - член на БФБ, при 
наличие на желаещи да закупят тези дялове чрез борсата. При определени 
условия сделки с дялове ще могат да се извършват и пряко между страните (вж. 
"Прехвърляне дялове на Фонда. Вторична търговия"). 
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В случай, че инвеститорите продават дялове на Фонда чрез инвестиционни 
посредници, те ще дължат и допълнителни комисионни и такси, съгласно 
тарифите на съответните посредници и договорите, сключени с тях. 

 

8.3 РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО СА ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ДЯЛОВЕТЕ НА 
ОБЩИНСКА БАНКА- ПЕРСПЕКТИВА 

След потвърждаването на Проспекта Управляващото Дружество ще поиска 
приемане на дяловете на ДФ “Общинска банка -Перспектива” за търговия на 
"Българска фондова борса - София" АД. 

8.4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДА. ВТОРИЧНА ТЪРГОВИЯ 

Поради възможността за постоянно обратно изкупуване на дяловете на 
Договорния Фонд, реалното значение на вторичната търговия (прехвърлянето) на 
дяловете на ДФ “Общинска банка -Перспектива” е несравнимо по-малко, 
отколкото при акции на инвестиционни дружества от затворен тип или при акции 
на обикновените публични дружества. 

Инвеститорите във Фонда, които все пак желаят да продадат своите дялове на 
трето лице, а не да ги предявят за обратно изкупуване от самия Фонд, следва да 
знаят, че издадените от ДФ “Общинска банка -Перспектива” дялове се 
прехвърлят свободно, без ограничения и условия, но при спазване на определени 
нормативни разпоредби, посочени по-долу. 

Вторичната търговия (покупко-продажби) с дялове на ДФ “Общинска банка -
Перспектива” ще се извършва на БФБ чрез лицензиран инвестиционен 
посредник. За да закупят или продадат дялове на БФБ, инвеститорите следва да 
подадат поръчки "купува" или "продава" на инвестиционния посредник, на който 
са клиенти. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник 
извършва необходимите действия за регистрация на сделката в "Централен 
депозитар" АД и извършване на сетълмента по нея (изпълнението на сключената 
сделка), с което дяловете се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на 
купувача. Прехвърлянето на дяловете се счита за извършено от момента на 
регистрация на сделката в "Централен депозитар" АД. 

При определени условия сделки с дялове на Фонда ще могат да се извършват и 
пряко между страните при спазване на нормативните изисквания и ограничения за 
това. 
Сключването на сделки с дяловете на ДФ “Общинска банка -Перспектива” е 
регулирано от разпоредбите на ЗППЦК, Закона за пазарите на финансови 
инструменти и наредбите по прилагането им, Правилника на БФБ и Правилника 
на "Централен депозитар" АД. Повече информация относно прехвърляне на 
дяловете може да се получи от лицата за контакт, посочени на стр. 3 от Проспекта, 
както и от всеки инвестиционен посредник. 
  

8.5 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Договорният Фонд е учреден през м. Март  2009 г. Към датата на Проспекта не 
е налице годишен финансов отчет на ДФ Общинска банка- Перспектива, както и 
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отчет за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството. Към този момент 
ДФ “Общинска банка -Перспектива” не е започнал дейност по набиране на 
парични средства и тяхното инвестиране и не разполага с имущество. 

След започване на дейността Управляващото Дружество ще обявява най-
малко два пъти седмично в КФН, на БФБ, както и във всички офиси на 
Управляващото Дружество, където се предлагат дялове на ДФ “Общинска банка 
-Перспектива”, нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото 
Дружество ще публикува тази информация и в посочения в Проспекта централен 
ежедневник най-малко два пъти месечно. 
 

9 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ДФ “ОБЩИНСКА БАНКА -ПЕРСПЕКТИВА” 
 
ДФ “Общинска банка -Перспектива” е договорен фонд по смисъла на чл. 164а 
от ЗППЦК, учреден и вписан в регистъра на управляващите дружества и 
управляваните от тях договорни фондове, воден от КФН, по Разпореждане за 
вписване УД "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД е 
получило разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд №78 – 
ДФ / 01.04. от 2009 г. от КФН.   
Управляващото Дружество управлява Фонда под постоянния надзор на КФН. 
 
Фондът има ЕИК (идентификационен код БУЛСТАТ) 175745807 
 
Правилата на ДФ “Общинска банка -Перспектива” са достъпни за инвеститорите 
на следния адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 10, както и на Интернет страницата на 
Управляващото Дружество www.mbam.bg  

9.2 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИМУЩЕСТВОТО И ДЯЛОВЕТЕ НА ФОНДА  

9.2.1 ИМУЩЕСТВО. НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ 

Като договорен фонд, ДФ  Общинска банка - Перспектива няма капитал по 
смисъла на Търговския закон, който се вписва в търговския регистър при Агенция 
по вписванията. Договорният Фонд е учреден с вписването си в регистъра, воден 
от КФН, без да е набрал парични средства и без да притежава имущество (активи). 

Законът изисква нетната стойност на активите (чистото имущество) на 
Договорния Фонд да бъде не по-малка от 500 000 лева. Нетната стойност на 
активите е стойността на правата (активите) на Договорния Фонд, намалена със 
стойността на неговите задължения (пасиви). Вноски в имуществото на Фонда се 
правят само в пари. Минималният размер на нетната стойност на активите на 
Фонда трябва да е достигнат до една година от получаване на разрешението от 
КФН за организиране и управление на Фонда. До достигане на минималния 
размер на нетната стойност на активите не се допуска обратно изкупуване на 
неговите дялове. 

 

http://www.mbam.bg/
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Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се увеличава или намалява 
съобразно промяната в броя издадени и обратно изкупени дялове, както и в 
резултат на промяната на пазарната цена на инвестициите на Фонда и неговите 
задължения. 

9.2.2 НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ И БРОЙ ДЯЛОВЕ 

Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност 
на дяловете на ДФ “Общинска банка -Перспектива” е 10 (десет) лева. Дяловете на 
Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на 
Договорния Фонд се променя в резултат на тяхната продажба или обратно 
изкупуване. Договорният Фонд може да издава и частични дялове на базата на 
нетната стойност на активите си, ако срещу внесената от инвеститора сума не може 
да се издаде цяло число дялове. 

9.2.3 ВИД НА ДЯЛОВЕТЕ. ПРАВА ПО ДЯЛОВЕТЕ 

Дяловете на Договорния Фонд са безналични ценни книжа, регистрирани по 
сметки в Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права. 

Право на обратно изкупуване. Това е специално право, характерно за дяловете на 
договорните фондове и за акциите на инвестиционните дружества от отворен тип. 
След като нетната стойност на активите на Договорния Фонд достигне 500 000 
(петстотин хиляди) лева, всеки притежател на дялове от ДФ “Общинска банка -
Перспектива” по всяко време, в рамките на работните дни и време, има право да 
иска дяловете му да бъдат изкупени обратно от Договорния Фонд при условията, 
предвидени в Правилата на Фонда и Проспекта, освен когато обратното 
изкупуване е спряно в предвидените в закона, в Правилата на Фонда и в този 
Проспект случаи. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за 
всички притежавани от инвеститора дялове. 

Право на информация. Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в 
Проспекта и периодичните отчети на Договорния Фонд, както и на друга публична 
информация относно Фонда. 

Управляващото Дружество оповестява информация за Договорния Фонд съгласно 
изискванията на закона, включително последния публикуван годишен и последния 
изготвен междинен финансов отчет на Фонда, и предоставя уведомления относно 
вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните 
злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до Фонда, и за 
настъпването на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от 
комисията регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили 
промени в тези обстоятелства. Управляващото Дружество предоставя безплатно, 
при поискване от инвеститорите записващи дялове, горепосочените отчети и 
информация във всички офиси ("гишета"), където се извършва 
продажбата/обратното изкупуване на дяловете, както и ги оповестява чрез 
Интернет страницата на Управляващото Дружество. 

Получаване на допълнителна информация за ДФ „ОБЩИНСКА БАНКА -  
Перспектива „, както и безплатно предоставяне на пълния Проспект и на 
последния публикуван годишен и последния изготвен тримесечен отчет на Фонда, 
при поискване от страна на инвеститорите, може да се осъществи: 

• в офиса на "Управляващо дружество ОБЩИНСКА БАНКА Асет 
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Мениджмънт" ЕАД в гр. София, р-н Оборище, ул.”Врабча”№10; телефон: 
(+359 2) 9356 522, факс: (+359 2) 9356 615, e-mail: mbam@municipalbank.bg, от 
8:30 до 17:00 ч. лице за контакт: Свилен Габровски;  

• в офисите на "Общинска банка " АД, осигурени от Управляващо Дружество 
"ОБЩИНСКА БАНКА Асет Мениджмънт" ЕАД и посочени в Приложение № 
1 към Проспекта; 

• на Интернет страница: www.mbam.bg 

Право на ликвидационен дял. Прекратяване на Фонда. Всеки инвеститор има право на 
част от имуществото на Фонда при неговата ликвидация, съответна на 
притежаваните от него дялове. Това право е условно - то възниква и може да бъде 
упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Фонда, след 
удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за 
разпределяне между притежателите на дялове и до размера на това имущество. 
 
Договорният Фонд се прекратява по решение на Управляващото Дружество, 
включително в случая на обратно изкупуване на всички дялове, при отнемане на 
разрешението на Управляващото Дружество за организиране и управление на 
Фонда от КФН, с изключение на отнемане на разрешението на основание чл. 185, 
ал. 2, т. 3 и 4 ЗППЦК. Договорният Фонд се прекратява и при отнемане на 
лиценза на Управляващото Дружество, при отнемане на разрешението за 
управление на Договорния Фонд по чл. 185, ал. 2, т. 3 и 4 ЗППЦК, както и при 
прекратяване или откриване на производство по несъстоятелност на Управляващото 
Дружество, ако не се осъществи замяна на Управляващото Дружество, както и при 
постигане на целта или ако постигането й стане невъзможно. Извън случая на 
отнемане на разрешението за организиране и управление на Фонда, 
прекратяването на Договорния Фонд се извършва с разрешение на КФН, при 
условия и по ред, определени в закона. Лицата, определени за ликвидатори на 
Фонда, се одобряват от КФН.  

9.3 ЦЕНТРАЛЕН ЕЖЕДНЕВНИК ЗА ПУБЛИКАЦИИ НА ФОНДА. 

ДФ “Общинска банка -Перспектива” ще публикува във в. "Пари" емисионната 
стойност и цената на обратно изкупуване на своите дялове, съгласно изискванията 
на чл. 190 от ЗППЦК, както и други важни събития съгласно закона, този Проспект 
и Правилата на Фонда. 

Изготвили Проспекта: 
 
 
Васил Тренев     Свилен Габровски            
Изпълнителен директор                 Изпълнителен директор 
на УД”Общинска банка      на УД”Общинска банка  
Асет мениджмънт”     Асет мениджмънт” 
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10 ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Управляващото 
Дружество, с подписите си, положени на 06.03.2009 г., декларират, че Проспектът 
отговаря на изискванията на закона. 
 
За “Управляващото Дружество ОБЩИНСКА БАНКА  Асет Мениджмънт" ЕАД, 
действащо за сметка на „Договорен Фонд ОБЩИНСКА БАНКА- 
ПЕРСПЕКТИВА": 
 
 
 
 
Васил Тренев       Свилен Габровски 
Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 
на УД”Общинска банка      на УД”Общинска банка  
Асет мениджмънт”     Асет мениджмънт” 
 
 
 
 
 
 

11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

11.1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: МЕСТА ЗА ПРОДАЖБА / ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ 
По-долу са посочени офисите на "Общинска банка" АД, където се предлагат за 
продажба и се приемат поръчки за обратно изкупуване на дяловете на ОБЩИНСКА 
Банка- ПЕРСПЕКТИВА 

Наименование Адрес 

Асеновград гр. Асеновград 4230, пл."Акад.Николай Хайтов" 10 Б 
Благоевград гр. Благоевград 2700, ул."Т. Александров" 23 
Ботевград Ботевград - 2140 Индустриална зона, "Микроелектроника" ЕАД 
Бургас Бургас - 8000 ул."Славянска" 67 
Варна гр. Варна 9000, ул. "Преслав" 53 
Велико Търново Велико Търново - 5000 ул."Стефан Стамболов" 67 
Врабча София -1000 ул."Врабча"  6 
Враца Враца - 3000, ул."Христо Ботев"№46 
Габрово Габрово 5300, ул. Априловска 9-11 
Денкоглу София - 1000 ул."Денкоглу" 28 
Добрич Добрич - 9300 ул. "Независимост" 14 
Дупница  гр. Дупница - 2600, пл. "Методи Димов"(ул. Христо Ботев 
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№19А) 
Казанлък Казанлък- 6100 ул."Орешака" 1 
Красно село  София - 1680, бул."Гоце Делчев"№54, бл.15 А 
"КАТ" - СОФИЯ София - 1113, бул. "Драган Цанков" 31А, бл.2, ет. 1, ж.к. Изток 
Кирково  с.Кирково - 6884 , Област Кърджали, ул."Синчец"№1 
Козлодуй Козлодуй - 3322, ул. "Христо Ботев", бл. 1А, вх. 1, ап. 1 
Котел Котел - 8970 ул."Александър Богориди" 3 
Кърджали Кърджали - 6600 бул."Екзарх Йосиф" 23А 
Кюстендил Кюстендил - 2500 , ул."Пауталия"№10 
Ловеч Ловеч - 5500 ул."Търговска" 42 
Люлин София 1336, ж.к. Люлин-3, Кооперативен пазар, Търговски център 
Мария Луиза София 1000 бул. "Княгиня М. Луиза" 88 
Младост София - 1712 ж.к."Младост- 3" бл.305 
Неделино Неделино 4990, ул."Ал. Стамболийски" 104 
Оборище София 1505, бул. "Оборище" 72А 
Орлов мост София 1504, бул. "Цар Освободител" 33 
Пазарджик Пазарджик - 4400 бул."България" 19-21 
Перник Перник 2300, пл. "Св. И. Рилски" 1 (Минна дирекция) 
Петрич Петрич - 2850, ул."Цар Борис III" 16 
Пещера Пещера - 4550, ул."Петър Раков" 33А 
Плевен Плевен - 5800 ул. "Кирил и Методий" 10 
Пловдив Пловдив - 4000 бул. "Цар Борис III - Обединител" 62 
Поморие Поморие - 8200, ул."Сливница" 7-Д 
Русе Русе - 7000, ул."Александровска" 28 
Самоков Самоков - 2000, ул."Житна Чаршия" 17 
Сандански Сандански - 2800, бул."Свобода" 18 
Свищов Свищов - 5250, ул."Алеко Константинов" 11 
Своге Своге-2260, ул."Цар Симеон" № 31 
Севлиево Севлиево - 5400 ул."Стара планина" 48 
Слатина София - 1574, жк."Слатина" ул,"Шипченски проход" 63 
Сливен Сливен - 8800 ул."Цар Симеон" 11, п.к.306 
Смолян Смолян - 4700, бул."България" 9, ет.1 
Стамболийски София 1303 - бул."Ал.Стамболийски" 143А 
Стара Загора Стара Загора - 6000 бул."Руски" 44 
Твърдица Твърдица - 8890 ул."Княз Борис І" 68 
Триадица София -         , ул. "Триадица" 6 
Троян Троян - 5600, ул."Васил Левски"  14 
Хасково Хасково - 6300 пл."Градска Болница" №1(комплекс 21 век) 
Чирпан Чирпан - 6200 ул."П. К. Яворов" 3 
Шумен Шумен - 9700 ул."Янко Сакъзов" №8 
Ямбол Ямбол - 8600 ул."Георги С. Раковски"  7, п.к.313 
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11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 
Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите 
на ДФ "Общинска банка - Перспектива ", приети по решение от 12.09.2008г. и изм. и 
доп. на 09.01.2009 г. с решение на Съвета на директорите на "Управляващо 
дружество ОБЩИНСКА БАНКА  Асет Мениджмънт" ЕАД 
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