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Класифициране на инвестиционните продукти по степен на сложност 

 

I. Несложни финансови инструменти съгласно ЗПФИ и Регламент (ЕС) № 2017/565: 

1. Акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в 

многостранна система за търговия (МСТ), когато това са акции на дружества, с изключение на дяловете в 

предприятия, които не са предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), и 

акциите, които включват деривативен инструмент; 

2. Облигации или други форми на секюритизиран дълг, допуснати до търговия на регулиран пазар или на 

еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, с изключение на облигациите или другите форми на 

секюритизиран дълг, които включват деривативен инструмент или имат структура, поради която за клиента е по-

трудно да разбере свързания риск; 

3. Иинструменти на паричния пазар, с изключение на тези, които включват деривативен инструмент или имат 

структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск; 

4. Акции или дялове в ПКИПЦК, с изключение на структурираните ПКИПЦК, както са посочени в член 36, 

параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 583/2010 

5. Структурирани депозити, с изключение на тези със структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере 

риска от връщането или разходите от предсрочното извеждане на продукта; 

6. Други некомплексни финансови инструменти, подобни на тези по буква а)-д), а именно: 

Финансов инструмент, който не е изрично посочен в член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС, се 

счита за некомплексен за целите на член 25, параграф 4, буква а), подточка vi) от Директива 2014/65/ЕС, ако 

отговаря на следните критерии: 

а) той не попада в обхвата на член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС или раздел В, 

точки 4-11 от приложение I към посочената директива; 

б) съществуват редовни възможности за продажба, обратно изкупуване или реализиране по друг начин на 

този инструмент при цени, които са публично достъпни за участниците на пазара и които са или пазарни цени, 

или публично достъпни, или утвърдени със системи за оценка, независими от емитента; 

в) той не е свързан с каквото и да било действително или потенциално задължение за клиента, което 

превишава разходите за придобиване на инструмента; 

г) той не включва клауза, условие или задействащо обстоятелство, което може да промени фундаментално 

естеството на риска на инвестицията или профила за изплащане на инвестицията, например инвестиции, които 

включват право на преобразуване на инструмента в различен инструмент; 

д) той не включва изрични или имплицитни такси за предсрочно извеждане, в резултат на които инвестицията 

става неликвидна дори при наличието на технически чести възможности за продажба, обратно изкупуване или 

друга реализация на инвестицията; 

e) достатъчно широкообхватна информация за неговите характеристики е публично достъпна и е вероятно да 

бъде разбрана лесно, за да позволи на средния непрофесионален инвеститор да направи информирана преценка 

дали да сключи сделка с такъв инструмент. 

 

II. Сложни финансови инструменти са: 

1. Опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани 

с ценни книжа, с валути (с изключение на определените съгласно чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на 
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Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните 

посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент (ЕС) 

2017/565) (OB, L 87/1 от 31 март 2017 г.), с лихвени проценти или с доходност, с квоти за емисии или с други 

деривативни инструменти, финансови индекси или финансови показатели, за които може да бъде извършен 

сетълмент с физическа доставка или паричен сетълмент; 

2. Опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, 

за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане 

на една от страните извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора; 

3. Опции, фючърси, суапи и всеки друг деривативен договор, свързан със стоки, по който може да се извърши 

сетълмент с физическа доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар, многостранна система за търговия 

(МСТ) или организирана система за търговия (OCT), с изключение на енергийни продукти на едро, търгувани на 

OCT, за които трябва да се извърши сетълмент с физическа доставка, определени съгласно чл. 5 от Делегиран 

регламент (ЕС) 2017/565; 

4. Опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, 

по които може да се извърши сетълмент с физическа доставка, извън посочените по т. 6, които не са за търговски 

цели и имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти съгласно чл. 7, параграфи 1, 2 и 4 

от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565; 

5. Деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск; 

6. Договори за разлики; 

7. Опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения, както и всякакви други деривативни договори, 

свързани с изменения в климата, ставки за навло или инфлационни проценти или други официални икономически 

статистически показатели, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши 

паричен сетълмент по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за 

прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, 

индекси и показатели, извън посочените по този член, които имат характеристиките на други деривативни 

финансови инструменти в зависимост от това, дали се търгуват на регулиран пазар, МСТ или OCT, определени 

съгласно чл. 7, параграф 3 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565; 

8. Квоти за емисии, състоящи се от всякакви единици, признати за съответстващи на изискванията на Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия 

с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО (схема за 

търговия с емисии) (Директива 2003/87/ЕО). 

 

Деривативните инструменти са финансови инструменти, базирани върху даден актив (ценна книга, пазарен 

индекс, стока или друг финансов инструмент, вкл. и друг деривативен) наречен базов актив. Характерното при 

тези инструменти е, че моментът на доставката на базовия актив е отдалечен във времето, считано от момента на 

сключване на сделката. По тази причина, договорите, които материализират деривативния инструмент, се 

наричат още и срочни контракти. 

 


