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ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ  
по чл. 79 от Закона за пазарите на финансови инструменти 

 
Долуподписаният/ата, 

 Име/Наименование на фирма 
 

ЕГН/ЕИК 
 

Клиент № 
 

Пълномощник/Законен представител 
 

ЕГН 
 

 
Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД! 
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, при предоставянето на инвестиционни услуги, различни от 

услугите управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети, ние сме задължени да изискаме от Вас информация 
за Вашите знания и опит относно желаните от Вас инвестиционни услуги или продукти. Въз основа на предоставената от Вас 
информация ние ще извършим оценка дали съответната инвестиционна услуга или продукт са подходящи за Вас. За да можем 
да направим тази оценка, Вие трябва добросъвестно и точно да разкриете информацията относно обстоятелствата по-долу. 
В случай, че не предоставите информация или предоставите недостатъчна информация относно обстоятелствата по-долу, 
ние няма да можем да определим дали желаната от Вас инвестиционна услуга или продукт са подходящи за Вас. В случай, че Вие 
сте определен като професионален клиент ние ще приемем, че Вие разполагате с необходимите опит и знания, за да разбирате 
и понасяте рисковете, свързани със съответните инвестиционни услуги или продукти. 

 

СЕКЦИЯ І – Опит и познания 

Моля, отбележете с “X”, където е приложимо: 

 

1 2 3 4 5 

ДЦК 
Корпоративни 

облигации 
Акции 

Дялове от 
договорни 
фондове 

Други  
(Моля, посочете 

какви 
............................) 

I.1. Познавате ли 
основните 
характеристики на 
изброените 
финансови 
инструменти и 
свързаните с тях 
рискове? 

а) Не, нямам 
необходимите знания 

     

б) Имам известни 
познания за основните 
характеристики на 
финансовите 
инструменти и 
свързаните с тях рискове 

     

в) Познавам основните 
характеристики на 
финансовите 
инструменти и 
свързаните с тях рискове 
и не желая знанията ми 
да бъдат тествани 

     

I.2. Как придобихте 
познанията си за 
конкретния 
финансов 
инструмент? 

а) В училище; чрез 
самообучение 

     

б) В процеса на работа; 
чрез опит, придобит по 
време на  упражняване 
на професията ми 

     

в) От информация, която 
получих от служител на 
ЕВРО-ФИНАНС АД 

     

I.3. Откога 
сключвате сделки 
с посочените 
финансови 
инструменти? 

а) Досега не съм 
сключвал сделки с 
посочените финансови 
инструменти 

     

б) От 1 година      
в) Повече от 1 година      

I.4. Каква е 
приблизителната 
стойност в лв. на 
сключените от Вас 
сделки с тези 
финансови 
инструменти през 
последната 1 
година?  

а) Досега не съм 
сключвал сделки с 
посочените ценни книжа 

     

б) По-малко от BGN 
30,000 

     

в) Над BGN 30,000      
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I.5. Приблизително 
колко сделки с 
посочените 
финансови 
инструменти сте 
сключвали през 
последната 1 
година? 

а) Досега не съм 
сключвал сделки с 
посочените ценни книжа 

     

б) Спорадично      

в) Регулярно      

Подсекция „Договори за разлика“  

Считате ли, че притежавате знания и опит за 
извършване на сделки с ДЗР?  
 

Да 
[………] 

Не 
[………] 

Ако считате, че притежавате знания и опит за 
извършване на сделки с ДЗР, как бихте ги 
характеризирали? 

Ограничени 
[………] 

Добри 
[………] 

Много добри 
[………] 

Отлични 
  [………] 

Откъде имате опит и/или познания за 
търговията с ДЗР, в случай, че имате такива? 
 
 

[……] От професионалната ми квалификация и/или работа на позиция, 
изискваща такива познания 
[……] От обучителни материали, курсове, семинари, консултации 
[……] Търгувал съм с демо и/или реална сметка 
 

Как сте сключвали сделки с ДЗР? 
 

[……] На демо сметка 
[……] На реална сметка 
[……] На демо и реална сметка 
[……] Не съм сключвал сделки нито на демо, нито на реална сметка 

Каква е средната месечна стойност на сделките 
с ДЗР, които сте сключвали през последните 12 
месеца на демо и/или реална сметка? 

[……]  1 - 999 евро 
[……]  1000 - 24 999 евро 
[……]  над 25 000 евро 

Колко броя сделки сте сключили с ДЗР през 
последните 12 месеца на демо и/или реална 
сметка? 

[……] 1 – 10 
[……] 11 – 50 
[……] Повече от 50 
 

При търговия с ДЗР има ли реална доставка на 
базовия актив? 

[……] Да 
[……] Не 
[……] Не мога да преценя 

Ако направите депозит от 3 000 евро и нивото 
на ливъридж на инструмента е 1:10, каква е 
максималната сума, с която можете да 
търгувате? 

[……] 300 евро 
[……] 30 000 евро 
[……] Не мога да преценя 

Кога вашата отворена позиция може да се 
затвори автоматично (stop-out)? 

[……] Когато пазарът се движи в обратна на позицията ми посока и нямам 
достатъчно капитал, за да изпълня изискването за маржин 
[……] Когато пазарът се движи в полза на позицията ми 
[……] Не мога да преценя 

Какъв вид поръчка може да изберете, за да 
ограничите загубите при търговия? 

[……] Поръчка Take profit 
[……] Поръчка Stop loss 
[……] Няма такава поръчка 
[……] Не мога да преценя 

Какво образование имате? 
Основно 

[………] 
Средно 
[………] 

                Висше 
[………] 

Каква професия упражнявате?             .......................................................................................................................... 

Значима предишна професия:       .......................................................................................................................... 

 
Уведомен/а съм, че при всяка промяна в обстоятелствата следва да информирам ЕВРО-ФИНАНС АД, чрез попълване и подаване 
на нов формуляр. 

 

Дата:  Име и фамилия:  Подпис: 
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СЛУЖЕБЕН БЛОК – попълва се от служител на фронт офис, брокер или инвестиционен консултант.  

Моля, отбележете с “X“: 

Предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт,  е подходяща/подходящ за клиента.  [………] 

Предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт,  е неподходяща/неподходящ за клиента. [………] 

Невъзможност за оценка дали предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт, е подходяща/подходящ за 
клиента, поради което същата, съответно същият, не може да бъде предоставена/предоставен. 

[………] 

 
Служител:  

Име и подпис 

 


