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ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА СЪВЕТИТЕ, НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ, НА ДРУГИТЕ ЛИЦА, 

РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА ПОК "ДСК - РОДИНА" АД И НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА  
 

 
 
 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 1. (1) С настоящите Правила се уреждат редът и условията за извършване на 
личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и 
контролните органи на ПОК "ДСК - Родина" АД (по-долу "ПОК"), на отговорния 
актюер, на лицата на трудов договор с ПОК, които имат достъп до информация, 
свързана с реда и условията за извършване на сделки с финансови инструменти. 
Правилата се отнасят и за свързаните с изброените по-горе лица по смисъла на от 
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). 
(2) В обхвата на личните сделки с финансови инструменти не са включени сделките с 
държавни ценни книжа (ДЦК), 
(3) Настоящите Правила целят личните сделки по ал. 1 ("Лични сделки"): 
1. да не водят до неравностойно третиране на осигурените лица в управляваните от 
ПОК фондове за допълнително пенсионно осигуряване (по-долу "Клиенти", 
„ФДПО”); 
2. да бъдат извършвани в съответствие със закона; 
3. да не увреждат репутацията на ПОК. 
(4) За постигане на целите по ал. 3 настоящите Правила изискват: 
1. избягване на ситуации на конфликти между личните интереси на лицата по чл.1 
ал.1, от една страна, и от друга страна - интересите на клиентите; ако избягване на 
такива конфликти не е възможно, конфликтите да се разкриват пред съответните 
клиенти; 
2. приоритет на инвестиционните сделки на ФДПО, управлявани от ПОК, пред 
личните сделки на лицата по чл.1, ал.1; 
3. ПОК да бъде информирана за всички лични сделки. 
Чл. 2. (1) При влизане в сила на настоящите правила и при встъпване в длъжност 
лицата по чл.1, ал.1, същите предоставят информация за финансовите инструменти, 
притежавани от тях и съответно от свързаните с тях лица, доколкото разполагат с 
информация за това, на ръководителя на Специализирана служба "Вътрешен контрол" 
на ПОК в 14 – дневен срок. Информацията по предходното изречение се предоставя в 
същия срок и при всяко последващо придобиване или разпореждане с финансови 
инструменти. 
(2) Ръководителят на Специализирана служба "Вътрешен контрол" на ПОК води  
регистър за личните сделки на лицата по чл.1 ал.1. 
(3) Ръководителят на Специализирана служба "Вътрешен контрол" на ПОК предоставя 
на лицата по чл.1 ал.1 срещу подпис копие от настоящите Правила.Същият запознава 
лицата по чл.1, ал.1 с всяка промяна в настоящите правила. 
 

II. ТЪРГОВСКА ТАЙНА 
 
Чл. 3. (1) Лицата по чл.1 ал.1 не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за 
това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и 
обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на 
служебните и професионалните си задължения. 
(2) Предходната ал. 1 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба 
или дейността им за ПОК е преустановена. 
(3) Всички лица по чл. 1, ал.1 при встъпване в длъжност или започване на дейност за 
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ПОК подписват декларация за спазване на тайната по чл.1, ал. 1. 
Чл. 4. Освен на Комисията за Финансов Надзор (КФН), Заместник-Председателя на 
КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" и оправомощени длъжностни 
лица от администрацията на КФН, за целите на контролната им дейност и в рамките на 
заповедта за проверка, ПОК може да дава сведения по чл. 3, ал. 1 само със съгласие на 
своя Клиент, или по решение на съда. 
 

III. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И ПАЗАРНА МАНИПУЛАЦИЯ 
 
Чл. 5. В случай, че някое от лицата по чл. 1, ал.1 притежава вътрешна информация по 
смисъла на чл. 4 или 5 от ЗПЗФИ, наредбите или установената практика на КФН, това 
лице не може: 
1. да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие 
или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови 
инструменти, за които се отнася тази информация (тази забрана не се прилага за 
сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за придобиване или 
прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са възникнали преди 
лицето да притежава вътрешна информация); 
2. да разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването й се 
извършва при обичайното упражняване на неговата служба,  професия или задължения; 
3. да препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да 
придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази 
информация. 
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 1, ал.1 нямат право да манипулират пазара на финансови 
инструменти посредством: 
1. извършване на сделки или подаването на нареждания, които създават или могат да 
създадат невярна или подвеждаща представа относно търсенето, предлагането или 
цената на финансови инструменти или които определят чрез действията на едно лице 
или чрез съвместни действия на две или повече лица цената на един или няколко 
финансови инструмента на необичайно или изкуствено ниво; 
2. извършване на сделки или подаване на нареждания, при които се използват 
фиктивни способи или други форми на измамни действия; 
3. разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез 
Интернет, или по какъвто и да е друг начин на информация, която създава или може да 
създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, 
включително разпространяване на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато 
лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че 
информацията е невярна или подвеждаща. 
(2) Манипулативни действия и сделки са: 
1. действията на едно лице или съвместните действия на две или повече лица за 
осигуряване на позиция, която дава възможност за оказване на влияние върху 
търсенето или предлагането на финансови инструменти, които действия водят до пряко 
или непряко определяне на тяхната цена или до създаването на други несправедливи 
пазарни условия; 
2. сключването на сделки с финансови инструменти  при  затварянето  на търговската 
сесия на регулирания пазар, които водят до подвеждане на инвеститорите, действащи 
въз основа на цените на затваряне; 
3. изразяването на мнение за финансови инструменти или за техния емитент чрез 
средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, когато предварително 
са открити позиции по тези финансови инструменти и впоследствие се извлича полза от 
влиянието на изразеното мнение върху цената на тези финансови инструменти, без да е 
оповестен публично този конфликт на интереси; 
4. други действия и сделки, чрез които се осъществява манипулиране на пазара на 
финансови инструменти по ал. 1. 
Чл. 7. Както при извършване на дейност за ПОК, за което работят по договор, така и 
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при извършването на лични сделки с финансови инструменти, лицата по чл. 1, ал.1 
нямат право да водят преговори и/или сключват договори за покупко-продажба, замяна 
и заем на финансови инструменти, както и да предоставят каквато и да било 
информация относно финансови инструменти, като използват неистински 
благоприятстващи данни или премълчават неблагоприятни данни, които са от 
съществено значение за вземането на решение за придобиване или разпореждане с 
финансови инструменти. 
Чл. 8. В допълнение на горепосочените изисквания и забрани, лицата по чл. 1, ал.1, 
които участват в извършването на дейности, които могат да породят конфликт на 
интереси, или които поради осъществяваната от тях дейност за ПОК имат достъп до 
вътрешна информация по смисъла на ЗПЗФИ или до друга поверителна информация за 
клиенти или сделки със или за клиенти, не могат: 
1. да сключват лична сделка, която отговаря на някое от следните условия: 
а) осъществяването й от това лице е забранено със ЗПЗФИ; 
б) свързана е със злоупотреба или неправомерно разкриване на поверителна 

информация; 
в) осъществяването й е в противоречие или може да доведе до противоречие със 

задължение на ПОК съгласно КСО или актовете по прилагането му; 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 9. Актуалният текст на настоящите Правила се публикува на Интернет страницата 
на ПОК. 
Чл. 10. Настоящите Правила са задължителни за всички членове на управителните и 
контролните органи на ПОК, за инвестиционния консултант, работещ по договор за 
ПОК и за служителите на ПОК. 
Чл. 12. За неуредените от настоящите Правила случаи се прилагат КСО и останалите 
нормативни актове, приложими по отношение на дейността на ПОК. 
Чл.13 Настоящите правила влизат в сила на 04.01.2010г. 
 
Настоящите Правила са приети с решение УС по Протокол № 28 /17.12.2009 г. и с 
решение на НС по Протокол № 24 /19.12.2009 г. 
 

   
 

 НИКОЛАЙ БОРИСОВ   
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
 ПОК „ДСК – РОДИНА” АД 
 
 
 НИКОЛАЙ МАРЕВ 
 ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И 
 ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
  
 АЛБЕНА НАКОВА 
 ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
 ПОК „ДСК – РОДИНА” АД 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 3, ал. 3 от ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ, НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ, НА ДРУГИТЕ 
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА ПОК "ДСК - РОДИНА" АД И НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ 

ЛИЦА  
 

 
Долуподписаният/та …………………………………………………….., 

ЕГН………………, л.к. № ………………, издадена на …….…….. г. от МВР – 
…………….., адрес: гр. ……………., ул./ж.к. „……………………………….……….”,  
бл. …., вх. …, ет. …, ап. …, в качеството ми на председател/член на УС на Компанията; 
председател/член на НС на Компанията; лице, работещо по договор за  ПОК "ДСК - 
РОДИНА" АД, 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ:   
 

 1. няма да разгласявам, освен ако не съм оправомощен/а за това, нито да ползвам 
за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото дружество 
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и 
операциите по портфейл дружеството и управляваните от него фондове, както и всички 
други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които съм узнал/а при 
изпълнение на служебните и професионалните ми задължения;  
 2. информиран/а съм, че задължението ми по т. 1 се отнася и за случаите, когато 
не съм на служба или дейността ми е преустановена; 
 3. към датата на настоящата декларация притежавам следните финансови 
инструменти:  
 а) ……. бр. акции/облигации/дялове от „…………………………”, ISIN код на 
емисията; 
 б) ……. бр. акции/облигации/дялове от „…………………………”, ISIN код на 
емисията; 

в) ……. бр. акции/облигации/дялове от „…………………………”, ISIN код на 
емисията; 
  
 
 
 
 
 
 
Дата: …… г.      ДЕКЛАРАТОР:  
гр. София 

________________ 
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У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е 
по чл.2 от ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ, НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ, НА 
ДРУГИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА ПОК "ДСК - РОДИНА" АД И 

НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА 
 
 

от ………………….……………………..………, ЕГН ……………………., длъжност 
……………… в ПОК "ДСК - РОДИНА" АД, гр. София 
 
 

 
Уважаеми господин/госпожо …………….., 

 
На основание чл. 2 от Правила за личните сделки с финансови инструменти на 

членовете на съветите, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по 
договор за ПОК "ДСК - РОДИНА" АД и на свързаните с тях лица, Ви уведомявам, че 
е/са сключена/и сделка/и за моя сметка със следните параметри: 

 
 
СДЕЛКА № 1 
 
1. дата (ден) на сключване на сделката: ……………...; 
2. час на сключване на сделката (българско часово време): …………..; 
3. същност (вид) на сделката (продажба, покупка или друга): ……………..; 
4. данни за финансовия инструмент, предмет на сделката – наименование на 

финансовия инструмент и уникален идентификационен код (ISIN код на емисията): 
…………………………; 

5. единична цена на финансовия инструмент (без комисионните и натрупаната 
лихва, ако има такава): ……………………………….; 

6. парична единица (вид на валутата), в която е определена цената: 
…………………..; 

7. количество финансови инструменти (брой акции или други финансови 
инструменти, номинална стойност на облигациите) – предмет на сделката: 
………………………………………; 

8. означение на количеството по т. 7 (посочване дали количеството означава 
брой финансови инструменти, номинална стойност на облигации) - .............................; 

9. инвестиционен посредник – уникалният код на посредника: …………………; 
10. идентификация на мястото на изпълнение (регулиран пазар): 

…………………….; 
11. обща цена (формирана като произведение на единичната цена по т. 5 и 

количеството по т. 7): ……………………….. 
 
 
СДЕЛКА № 2 
 
…………………………………….................................................... 
 

 
Дата: ……… г.    С уважение: __________________ 
гр. София   


