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Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151 от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 
(ЗДКИСПДКИ) с цел да предостави подходяща и точна информация на притежателите на дялове, 
която да им позволи да направят информирана преценка за влиянието върху техните инвестиции на 
преобразуването чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ „Ди Ви Хармония“.  
 
І. ВИД НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И НА УЧАСТВАЩИТЕ В НЕГО КОЛЕКТИВНИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ  

 
1. Данни за Управляващото дружество 
 
Управляващо дружество и на двете колективни инвестиционни схеми, участващи в преобразуването, е 
„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, ж.к. „Изток“, 
ул. „Тинтява“ № 13Б, ет.2. Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130994276. Дружеството извършва дейност като управляващо дружество въз 
основа на Решение № 135 – УД от 21.08.2002 г. на Държавната комисия по ценните книжа и  Решение 
№ 487 – УД от 29.07.2005 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). 
 
2. Данни за преобразуващата се колективна инвестиционна схема 
 
ДФ Ди Ви Комфорт („Преобразуващият се фонд“) е договорен фонд по смисъла на чл. 5 от 
ЗДКИСДПКИ. Фондът е организиран и се управлява от управляващо дружество „Ди Ви Асет 
Мениджмънт“ ЕАД въз основа на Решение № 748-ДФ от 07.12.2005 г. на КФН. Фондът е вписан в 
регистър БУЛСТАТ с уникален идентификационен код 131569431.  
 
3. Данни за приемащата колективна инвестиционна схема  
 
ДФ Ди Ви Хармония („Приемащият фонд“) е договорен фонд по смисъла на чл. 5 от ЗДКИСДПКИ. 
Фондът е организиран и се управлява от управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД въз 
основа на Решение № 749-ДФ от 07.12.2005 г. на КФН. Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ с 
уникален идентификационен код 131569424.  
 
4. Вид на преобразуването 
 
Преобразуването ще се извърши на основание чл. 141, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ чрез вливане на 
Преобразуващия се фонд (ДФ Ди Ви Комфорт) в Приемащия фонд (ДФ Ди Ви Хармония), при което 
Преобразуващият се фонд се прекратява без ликвидация и прехвърля на Приемащия фонд всичките си 
активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на Приемащия фонд на притежателите на дялове в 
Преобразуващия се фонд. 
 
II. ОБСТОЯТЕЛСТВАИ ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ  
 
Към 30 ноември 2015 г. активите на Приемащия фонд са 512 051,60 лв., а активите на Преобразуващия 
се фонд са 662 954,61 лв. Притежателите на дялове в Приемащия фонд са 100, а в Преобразуващия се 
фонд – 37.  
 
Планираното преобразуване има за цел да осигури управление на активите на инвеститорите по един 
икономически ефективен начин, както и да облекчи администрирането на колективните 
инвестиционни схеми. 
 
През периода на своето съществуване Преобразуващият се фонд се характеризира предимно с малко 
на брой основни дългосрочни инвеститори, чийто състав е постоянен (Таблица 1).  
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Таблица 1

30.11.2015 30.11.2014 30.11.2013

Брой инвеститори 37 44 47

% на големи инвеститори на ДФ "Ди Ви Комфорт" 81% (3 клиента) 78% (3 клиента) 78% (3 клиента)  
 
Подобно процентно разпределение на инвеститорите ограничава възможността за пълна оптимизация 
на инвестиционната политика на фонда, заради риска позиции в портфейла да бъдат ликвидирани, за 
да се осигурят парични средства при закриване на инвестицията на някой от основните инвеститори на 
фонда, като същевременно се засягат инвестициите на малките инвеститори, доколкото реализираните 
в тази връзка разходи се отразяват върху нетната стойност на активите.  
 
Инвестиционната политика на Преобразуващия се фонд е насочена предимно към ниско рискови 
инструменти (дългови ценни книги). Относително неголемият размер на активите на Фонда 
допълнително затруднява Управляващото дружество да инвестира във финансови инструменти, които 
да носят оптимална доходност, тъй като от една страна на българския капиталов пазар в този момент 
липсват атрактивни облигации, а от друга, малкият размер на активите на Фонда не позволява активно 
участие на международните пазари на дългови книжа, където обикновено минималният размер за 
покупка е 100 000 валутни единици.  
 
Анюализираната доходност от началото на публичното предлагане, както на Преобразуващия се фонд, 
така и на Приемащия фонд са положителни величини. В резултат на пазарната конюнктура, считано от 
началото на годината, доходността на двата фонда е отрицателна при относително съпоставими 
стойности на риска, измерен чрез показателя стандартно отклонение. 
 
Таблица 2

1 2 5 6 8 9 10 11
ДФ Ди Ви Комфорт нискорисков -10.40% 6.19% 2.37% 27.12.2005 г. 660 407.86 12.6245
ДФ Ди Ви Хармония балансиран -14.44% 7.62% 0.01% 27.12.2005 г. 507 451.37 10.0076

* Данните са към 30.11.2015 г.

Начало на 
публ. 

Предлагане

От началото на 
публ. предл. 

(анюализирана)

Фонд ТИП
Нетна 

стойност на 
активите

Нетна 
стойност на 
активите на 
акция/ дял

Доходност 
от началото 
на годината

Стандартно 
отклонение

Доходност *

 
 
Съществен фактор при планираното преобразуване са и значителните фиксирани разходи на 
Преобразуващия се фонд (такси към КФН, ЦД, възнаграждение на одитора). Размерът на тези разходи 
не зависи от размера на нетната стойност на активите на фонда. Същевременно тези разходи се 
отразяват директно върху нетната стойност на активите на един дял, а оттам съответно и върху 
емисионната стойност и цената на обратно изкупуване. Таблици 3 и 4 показват относителния дял на 
фиксираните разходи спрямо средногодишната нетна стойност на активите на двата фонда. 
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Таблица 3

ФИКСИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 
ДЕЙНОСТТА

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Възнаграждение на УД * 9 107 1.20% 8 658 1.20% 8 851 1.20%
Възнаграждение на банка депозитар 2 400 0.32% 2 400 0.33% 2 400 0.33%
Разходи за независим одит 1 380 0.18% 1 380 0.19% 2 112 0.29%
Разход за КФН 450 0.06% 450 0.06% 450 0.06%
Разход за БФБ 120 0.02% 120 0.02% 10 0.00%
Разход за ЦД 603 0.08% 603 0.08% 624 0.08%
Общо разходи: 14 060 1.85% 13 611 1.88% 14 447 1.96%

Средна годишна нетна стойност на 
активите 758 676 723 527 735 282

* Считано от 01.05.2015 г. с решение на Съвета на директорите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД не се начислява възнаграж-
дение на УД за управление на дейността

ДФ "ДИ ВИ КОМФОРТ"

2012 2013 2014

 
 
Таблица 4

ФИКСИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 
ДЕЙНОСТТА

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума (BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Възнаграждение на УД * 13 899 1.80% 12 010 1.80% 11 127 1.81%
Възнаграждение на банка депозитар 2 400 0.31% 2 400 0.36% 2 400 0.39%
Разходи за независим одит 2 400 0.31% 2 400 0.36% 2 816 0.46%
Разход за КФН 450 0.06% 450 0.07% 450 0.07%
Разход за БФБ 192 0.02% 120 0.02% 10 0.00%
Разход за ЦД 609 0.08% 608 0.09% 624 0.10%
Общо разходи: 19 950 2.58% 17 988 2.70% 17 427 2.83%

Средна годишна нетна стойност на 
активите 771 097 668 957 616 123

* Считано от 01.05.2015 г. с решение на Съвета на директорите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД не се начислява възнаграж-
дение на УД за управление на дейността

ДФ "ДИ ВИ ХАРМОНИЯ"

2012 2013 2014

 
 
Важен фактор при планирането на преобразуването са разходите, които осъществяват двата фонда. На 
следващите таблици се проследява общият размер на разходите за последните три години, представени 
като относителен дял спрямо нетната стойност на активите: 
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Таблица 5

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Възнаграждение на УД 9 107 1.20% 8 658 1.20% 8 851 1.20%
Възнаграждение на банка депозитар 2 400 0.32% 2 400 0.33% 2 400 0.33%

Комисиони за инвестиционните посредници 
121 0.02% 128 0.02% 65 0.01%

Разходи по финансови операции 1 228 0.16% 995 0.14% 28 623 3.89%
Разходи за независим одит 1 380 0.18% 1 380 0.19% 2 112 0.29%
Разходи за ЦД, КФН, БФБ и др. 1 173 0.15% 1 173 0.16% 1 084 0.15%
Общо разходи: 15 409 2.03% 14 734 2.04% 43 135 5.87%

Средна годишна нетна стойност на 
активите 758 676 723 527 735 282

ДФ "ДИ ВИ КОМФОРТ"

2012 2013 2014

 
 
Таблица 6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Сума 
(BGN)

Процент 
спрямо 
средната 
годишна 
НСА 

Възнаграждение на УД 13 899 1.80% 12 010 1.80% 11 127 1.81%
Възнаграждение на банка депозитар 2 400 0.31% 2 400 0.36% 2 400 0.39%

Комисиони за инвестиционните посредници 
348 0.05% 178 0.02% 99 0.02%

Разходи по финансови операции 1 318 0.17% 977 0.14% 22 226 3.60%
Разходи за независим одит 2 400 0.31% 2 400 0.36% 2 816 0.46%
Разходи за ЦД, КФН, БФБ и др. 1 251 0.16% 1 178 0.18% 1 084 0.17%
Общо разходи: 21 616 2.80% 19 143 2.86% 39 752 6.45%

Средна годишна нетна стойност на 
активите 771 097 668 957 616 123

ДФ "ДИ ВИ ХАРМОНИЯ"

2012 2013 2014

 
 
Посочените данни показват, че общите разходи на Приемащия фонд са по-високи от тези на 
Преобразуващия се фонд. По-високият размер е основно вследствие на по-високата такса управление, 
дължима на УД – 1.2% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда за Преобразуващия 
се фонд и 1.8% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда за Приемащия фонд. Следва 
да се има предвид, че съгласно протокол от 20.04.2015 г., Съветът на директорите на Управляващото 
дружество е взел решение да не се начислява занапред възнаграждение на управляващото дружество за 
управление на дейността и на двата фонда, считано от 01.05.2015 г. 
 
При хипотезата, че не са налични нови инвеститори в Преобразуващия се фонд и предвид факта, че 
общите разходи на двата договорни фонда са относително постоянни, Управляващото дружество счита 
за обосновано планираното вливане като средство за по-ефективно управление на клиентските активи 
от една страна и от друга страна по-ефективно администриране и управление на разходите за 
дейността на двата фонда. Увеличаването на нетната стойност на активите на Приемащия фонд ще 
осигури възможността за по-висока диверсификация на портфейла, по-голяма гъвкавост при 
управлението на Фонда и по-голяма ликвидност при необходимост. От друга страна фиксираните 
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разходи, които по принцип съставляват по-голямата част от общите разходи на всеки фонд, ще бъдат 
редуцирани наполовина. 
 
III. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ВЪРХУ 
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИЯ СЕ ФОНД И НА ПРИЕМАЩИЯ 
ФОНД  
 
Таблица 7 представя основните параметри на двата фонда.  
 

Основни параметри ДФ Ди Ви Комфорт ДФ Ди Ви Хармония 

Цели и инвестиционна политика Целта на Фонда е постигането на 
добра текуща доходност при ниско 
ниво на риск. Фондът инвестира 
основно в дългови ценни книжа и 
инструменти на паричния пазар, 
както и малка част от активите си – в 
акции на публични дружества. 
Фондът съчетава относителната 
сигурност и стабилен текущ доход 
на инвестициите в дългови ценни 
книжа с възможност за реализиране 
на по-висока доходност от частта на 
портфейла, инвестирана в акции. 
Фондът следва консервативна 
инвестиционна политика 
 

Целта на Фонда е да осигури на 
инвеститорите нарастване на стойността на 
инвестициите им в реално изражение при 
умерено ниво на риск. Фондът комбинира 
сигурността и дохода на инвестициите в 
нискорискови дългови ценни книжа с 
потенциала за значителен растеж и 
капиталови печалби на инвестициите в 
акции на публични дружества. 
Фондът следва балансирана инвестиционна 
политика 

Рисков профил 
 

Инвестирането в дялове на Фонда е 
свързано с поемане на нисък риск. 
 

Инвестирането в дялове на Фонда е 
свързано с поемане на умерен риск. 
 

Характеристика на типичния 
инвеститор, към когото е насочена 
дейността на договорния фонд 
 

Типичният инвеститор във Фонда е 
лице, което търси съхраняване и 
увеличаване на инвестицията си в 
дългосрочен план, като 
едновременно с това при нужда от 
средства може да се възползва от 
ликвидността на инвестицията си в 
дялове на Фонда, като ги предяви за 
обратно изкупуване. 

Типичният инвеститор във Фонда е лице, 
което търси растеж в реално измерение на 
направените инвестиции чрез комбиниране 
на стабилен доход, осигурен от 
инвестициите в книжа с фиксирана 
доходност и реализиране на капиталови 
печалби от инвестициите в акции на 
публични дружества, и е готов да поеме 
умерено ниво на риск. 

Такса за емитиране 1,5 % от нетната стойност на 
активите на един дял 

2 % от нетната стойност на активите на един 
дял 

Такса за обратно изкупуване 0,5 % от нетната стойност на 
активите на един дял 

1 % от нетната стойност на активите на един 
дял 

Възнаграждение на управляващото 
дружество 

Годишното възнаграждение на 
Управляващото дружество е в 
размер на 1,2 (едно цяло и две 
десети) на сто от средната годишна 
нетна стойност на активите на 
Фонда.  
Съгласно протокол от 20.04.2015 г. 
Съветът на директорите на 
Управляващото дружество е взел 
решение да не се начислява занапред 
възнаграждение на управляващото 
дружество за управление на 
дейността на Фонда, считано от 
01.05.2015 г. 
 

Годишното възнаграждение на 
Управляващото дружество е в размер на 1,8 
(едно цяло и осем десети) на сто от средната 
годишна нетна стойност на активите на 
Фонда. 
Съгласно протокол от 20.04.2015 г. Съветът 
на директорите на Управляващото 
дружество е взел решение да не се 
начислява занапред възнаграждение на 
управляващото дружество за управление на 
дейността на Фонда, считано от 01.05.2015 
г. 
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Очаквано въздействие върху инвеститорите на Преобразуващия се фонд  
 
По-долу е представена информация, която е от значение за притежателите на дялове на 
Преобразуващия се фонд и с която те следва да бъдат запознати: 
 
1.След вливането, притежателите на дялове на Преобразуващия се фонд ще получат съответен брой 
дялове от Приемащия фонд, изчислени на база на коефициента на замяна, описан по- долу.  
 
2. За постигане на основните цели на инвестиционната си дейност Приемащият фонд следва 
балансирана инвестиционна политика, за разлика от Преобразуващия се фонд, който следва 
консервативна инвестиционна политика. 
 
3. Преди пораждане действието на преобразуването възнаграждението за управляващото дружество и 
разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразуващия се фонд са следните: 
 
Таблица 8 
 
Такса за емитиране 1,5 % от нетната стойност на активите на един дял 

Такса за обратно изкупуване 0,5 % от нетната стойност на активите на един дял 

Възнаграждение на управляващото дружество Годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в 
размер на 1,2 (едно цяло и две десети) на сто от средната 
годишна нетна стойност на активите на Фонда.  
Съгласно протокол от 20.04.2015 г. Съветът на директорите на 
Управляващото дружество е взел решение да не се начислява 
занапред възнаграждение на управляващото дружество за 
управление на дейността на Фонда, считано от 01.05.2015 г. 
 

 
Възнаграждението за управляващото дружество и разходите за емитиране и обратно изкупуване на 
Приемащия фонд са следните: 
 
Таблица 9 
 
Такса за емитиране 2 % от нетната стойност на активите на един дял 

Такса за обратно изкупуване 1 % от нетната стойност на активите на един дял 

Възнаграждение на управляващото дружество Годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в 
размер на 1,8 (едно цяло и осем десети) на сто от средната 
годишна нетна стойност на активите на Фонда. 
Съгласно протокол от 20.04.2015 г. Съветът на директорите на 
Управляващото дружество е взел решение да не се начислява 
занапред възнаграждение на управляващото дружество за 
управление на дейността на Фонда, считано от 01.05.2015 г. 
 

Общо разходи за дейността за 2014 
г. 

5.87% спрямо средната годишна 
НСА 

6.45% спрямо средната годишна НСА 

Банка депозитар „СИБАНК“ ЕАД „СИБАНК“ ЕАД 

Честота на изчисляване на 
емисионната стойност и цена на 
обратно изкупуване и изпълнение 
на поръчки 

Всеки работен ден Всеки работен ден 
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С решение от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е приел 
под условие промени в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония (Приемащия фонд), които ще влязат в сила 
след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви 
Хармония и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. Частта от промените, които се 
отнасят до възнаграждението за управляващото дружество и разходите за емитиране и обратно 
изкупуване на дялове на Фонда, предвиждат следното: 
  

1. Промяна на възнаграждението на управляващото дружество – годишното възнаграждение 
на УД е в размер до 1 (едно) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност 
на активите на Фонда. Конкретният размер на възнаграждението на УД се определя с 
решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.  

С цитираното по-горе решение на Съвета на директорите на УД е решено годишното 
възнаграждение на управляващото дружество за управление дейността на ДФ Ди Ви Хармония 
да бъде нула процента от средната годишна нетна стойност на активите му, т.е. да не се 
начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на Фонда. 
Съветът на директорите може да вземе решение за последваща промяна във възнаграждението на 
управляващото дружество от нула процента до предвидения в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония 
размер след преценка на дългосрочната финансова стабилност и ликвидност на Фонда, 
включително размера на нетните му активи и възможността за поемане на тези разходи от страна 
на Фонда при отчитане интересите на инвеститорите в него. Всяка последваща промяна във 
възнаграждението на управляващото дружество се оповестява в КФН и на инвеститорите, и се 
посочва в Проспекта и Документа с ключовата информация за инвеститорите във Фонда при 
спазване на съответния ред и срок съгласно закона и правилата на Фонда. 
2. Промяна на таксата за емитиране на дялове - таксата за емитиране на дялове на ДФ Ди Ви 

Хармония е в размер на 1,2 % от нетната стойност на активите на един дял; 
3. Промяна на таксата за обратно изкупуване на дялове - таксата за обратно изкупуване на 

дялове на ДФ Ди Ви Хармония е в размер на 0,4 % от нетната стойност на активите на 
един дял. 

 
Видно от планираната промяна във възнаграждението на управляващото дружество, то ще бъде 
променено по начин, който ще бъде в интерес на инвеститорите на участващите в преобразуването 
договорни фондове след успешно осъществяване на вливането, съпоставено с възнаграждението на 
управляващото дружество както на Преобразуващия се, така и на Приемащия фонд преди вливането.   
 
4. В резултат от вливането на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви Хармония настъпват следните 
обстоятелства 

1. всички активи и пасиви на Преобразуващия се фонд се прехвърлят на Приемащия фонд;  
2. притежателите на дялове на Преобразуващия се фонд стават притежатели на дялове на 

Приемащия фонд;  
3. Преобразуващият се фонд прекратява съществуването си с влизането в сила на 

преобразуването.  
 
5. Не се предвижда да настъпи промяна по отношение на периодичната отчетност, тъй като 
съдържанието на информацията, съдържаща се в периодичните отчети на всяка колективна 
инвестиционна схема (в това число и на преобразуващия се и на приемащия фонд), редът, сроковете и 
начинът за представянето и за оповестяването й се определят от ЗДКИСДПКИ и актовете по 
прилагането му. Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД ще продължи от името и за 
сметка на Приемащия фонд да изготвя и оповестява шестмесечен и годишен финансов отчет на фонда, 
както и други изискуеми от закона периодични справки и информация. 
 
6. Не се предвижда да настъпи промяна по отношение на правата на притежателите на дялове, тъй като 
след вливането, притежателите на дялове от Преобразуващия се фонд, ще притежават и ще могат да 
упражняват същите права по вид, обем и характеристика като досега, но вече в качеството си на 
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притежатели на дялове от Приемащия фонд. Инвеститорите ще имат право на част от имуществото на 
фонда, право на ликвидационен дял, право на доход (на част от печалбата), право на обратно 
изкупуване, право на информация и др. 
 
7. По отношение на рисковия профил, след вливането на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви Хармония за 
притежателите на дялове от Преобразуващия се фонд рисковият профил ще се промени от нисък до 
умерен. Промяната в рисковия профил отразява инвестиционната политика на Приемащия фонд - ДФ 
Ди Ви Хармония. В тази връзка уведомяваме инвеститорите в Преобразуващия се фонд за промяна в 
следните рискове:  
 
7.1. Систематични рискове 
 
Систематични рискове са тези, които действат извън управляваните от УД фондове и оказват 
съществено влияние върху дейността и състоянието му. Тези рискове са свързани с общото състояние 
на макроикономическата среда, политическите процеси, регионалното развитие и др. Затова отделните 
икономически субекти не могат напълно да ги избегнат и да се защитят от тях. Основните 
систематични рискове, оказващи влияние върху стойността на управляваните от УД активи са: 
политически риск, инфлация, валутен риск, ликвиден риск, лихвен риск и др. Реализиране на някой от 
изброените по-горе систематични рискове би довело до по-висока волатилност на инвестицията в 
Приемащия фонд.  
 
7.2. Несистематични рискове 
Тези рискове се определят от спецификата на дейността на договорния фонд и компаниите, в които той 
инвестира.  
 
Пазарен риск  (лихвен, ценови, ликвиден и валутен риск) 
Този риск се характеризира с възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения 
в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други. Евентуално 
повишаване може да се наблюдава при следните компоненти на пазарния риск: 

 
Лихвен риск 
Този риск се свързва с евентуално намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга 
поради изменение на нивото на лихвените проценти. Цената на акциите се влияе от лихвените 
равнища, като повишаване в нивата на лихвите забавя икономическия растеж, което рефлектира върху 
реализираните печалби на търговските дружества и същевременно прави инвестициите в други видове 
финансови инструменти по-атрактивни. При покачване на лихвените равнища цената на дълговите 
ценните книжа също се понижава.  
Съществува вероятност при промяна на пазарните лихвени проценти нетната стойност на активите на 
Приемащия фонд да варира в по-широки граници в сравнение с тази на Преобразуващия се фонд 
поради предвидения по-висок максимален лимит за инвестиция в акции. 

 
Ценови риск 
Пазарната стойност на всяка една ценна книга се променя в посока увеличение или намаление в 
резултат на движенията на капиталовите пазари, отразяващи развитието на икономиката, сектора, в 
който оперира емитентът, неговата финансова стабилност и перспективи за растеж, както и други 
фактори, оказващи влияние върху стойността и стабилността на компанията емитент. 
 
Всички ценни книги – акции, облигации и др. притежават ценови риск, който влияе на тяхната 
стойност, както и на стойността на договорните фондове, които инвестират в тях. Като цяло 
облигациите и другите инструменти с фиксирана доходност имат по-малък ценови риск от акциите. 
По-голямата експозиция в акции на Приемащия фонд предполага поемане на по-висок ценови риск. 
 
Ликвиден риск 
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Ликвидният риск представлява рискът от невъзможност за продажба на дадена ценна книга без 
реализиране на по-големи от нормалните транзакционни разходи и капиталова загуба. Ликвидният 
риск се определя от пазарното търсене на инвестиционния инструмент, формиращо се предимно от 
конкретния емитент, размера на емисията и нейните характеристики, както и от степента на развитие 
на капиталовите пазари. При ниска ликвидност, даден фонд може да е принуден да излезе от дадена 
позиция срещу значително по-ниска цена от тази на придобиване. Към момента на преобразуването, 
нивото на ликвидния риск на Приемащия фонд е по-високо от това на Преобразуващия се фонд. 
 
Валутен риск 
Валутният риск, свързан с дяловете на фонда, се пренася от риска на валутата, в която са 
деноминирани инструментите, съставляващи инвестиционния му портфейл. Инвестиционната 
стратегия на Фонда предвижда заемане на позиции както в евро, което на практика елиминира 
валутния риск, така и в други валути, като Управляващото дружество във връзка с управлението на 
Фонда използва стандартни механизми за ограничаване на риска от неблагоприятна промяна във 
валутния курс в случаите, когато се инвестира в ценни книжа, деноминирани във валута, различна от 
български лев или евро. Към момента на преобразуването на двата фонда, експозицията на 
Преобразуващия се фонд във валута, различна от лев или евро надвишава тази на Приемащия фонд. 
Възможно е в процеса на изпълнение на инвестиционната политика на Приемащия фонд, този риск да 
промени текущото си ниво както в посока намаление, така и в посока увеличение. 
 
Кредитен риск 
Кредитният риск е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или 
загуби при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на ценни книжа, 
насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и неочаквани събития в държавите, в 
които те извършват дейност. Този риск е различен за всеки емитент на дългови инструменти, 
контрагент по сделка или държава. 
 
Риск, свързан с инвестирането в деривативни инструменти 
Управляващото дружество може да сключва сделки с деривативни инструменти от името на Фонда с 
инвестиционна цел, съобразно инвестиционната политика и рисковия профил на Фонда и с цел 
управление на риска – във връзка с хеджиране срещу пазарен и кредитен риск. Основните рискове, 
свързани с деривативните финансови инструменти, в които може да инвестира Фондът, са свързани с 
рисковете, характерни за базовите инструменти, въз основа на които са конструирани. Независимо от 
поставените цели, инвестициите в деривативни финансови инструменти може да не бъдат успешни и 
да доведат до загуби, надвишаващи първоначално инвестираната сума. 
 
Поради предвидения в ограниченията на Приемащия фонд по-висок максимален лимит за инвестиции 
в деривативни инструменти, инвеститорите следва да имат предвид евентуално увеличаване на тези 
рискове. За да осигури спазването на балансираната инвестиционна политика на фонда, 
Управляващото дружество не предвижда сключване на сделки, в резултат на които фондът може да 
реализира загуби, несъответстващи на дефинирания за него рисков профил. 
 
7.3. Синтетичен индикатор за риск и доходност. Волатилност на инвестицията. 
 
Синтетичният индикатор за риск и доходност (методология на ESMA) и волатилността на двата фонда, 
измерена чрез показателя "стандартно отклонение", изчислен на база седмични данни за нетната 
стойност на активите на един дял за период от една година (методология на БАУД), са представени в 
Таблица 10: 
Таблица 10 
 

Колективна инвестиционна схема 
Синтетичен индикатор за риск 
и доходност към 30.11.2015 г.  

Стандартно отклонение към 
30.11.2015 г. (1 г.) 

ДФ Ди Ви Комфорт 3 6.19% 
ДФ Ди Ви Хармония 3 7.62% 



11 
 

 
Съгласно действащите към настоящия момент критерии на ЕSMA, Приемащият и Преобразуващият се 
фонд попадат в една и съща категория риск от седем степенната скала с интервали на волатилност, а 
именно 3-та степен. Близките, но различни стойности на показателя "стандартно отклонение", обаче 
свидетелстват за по-висока волатилност на инвестицията в ДФ Ди Ви Хармония - Приемащия фонд. 
 
8. Предвиждани промени в структурата на активите на Приемащия фонд след преобразуването  
 
Не се предвижда преструктуриране на портфейла на ДФ Ди Ви Комфорт (Преобразуващия се фонд) 
преди пораждане действието на вливането му в ДФ Ди Ви Хармония. 
С решение от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е приел 
под условие промени в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония (Приемащия фонд), които ще влязат в сила 
след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви 
Хармония и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. Управляващото дружество 
предвижда следните изменения на максималния размер на инвестициите по класове активи на 
Приемащия фонд, след пораждане действието на преобразуването: 
 
Таблица 11 
 
Клас актив Преди След 
Ипотечни облигации до 60% от активите до 50% от активите 
Акции до 60% от активите до 40% от активите 
 
Видно от таблицата, инвестиционната стратегия на Приемащия фонд след преобразуването предвижда 
по-малка бъдеща инвестиция в ипотечни облигации и акции, т.е. намаляване на бъдещата експозиция 
към рисковете, съпътстващи тези инструменти. 
 
Управляващото дружество не предвижда други промени в портфейла на Приемащия фонд, освен тези, 
свързани с възстановяване балансираната структура на портфейла на фонда.   
 
9. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването правни, консултантски 
и административни разходи не са за сметка на участващите в преобразуването договорни фондове, 
нито за сметка на притежателите на техни дялове. Тези разходи са изцяло за сметка на УД „Ди Ви Асет 
Мениджмънт“ ЕАД. 
 
10. Преобразуването чрез вливане на Преобразуващия се фонд в Приемащия фонд само по себе си 
няма да доведе до промяна в данъчното третиране на инвестициите в двата фонда, както и до промяна 
по отношение на сделките по покупка и обратно изкупуване на дялове от тях.  
 
11. Не се предвижда промяна в начините и методите за оценка на финансовите инструменти във връзка 
с преобразуването. Не се предвижда промяна в начина за отчитане на всички начислени приходи в ДФ 
Ди Ви Хармония.  
 
12. След крайния срок за упражняване на правото на притежателите на дялове на Преобразуващия се и 
на Приемащия фонд по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ да предложат за обратно изкупуване своите дялове, 
който ще бъде посочен в информацията до притежателите на дялове във връзка с преобразуването, 
Управляващото дружество ще вземе решение за окончателно спиране на обратното изкупуване на 
дялове на Преобразуващия се фонд.  
 
13. Банка депозитар остава банката на Приемащия фонд – СИБАНК ЕАД, която е банка депозитар и на 
Преобразуващия се фонд.  
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Очаквано въздействие върху инвеститорите на Приемащия фонд  
 
По-долу е представена информация, която е от значение за притежателите на дялове на 
Приемащия фонд и с която те следва да бъдат запознати: 
 
1. След вливането, за постигане на основните цели на инвестиционната си дейност Приемащият фонд 
ще продължи да следва балансирана инвестиционна политика. 
 
2. Преди пораждане действието на преобразуването възнаграждението за управляващото дружество и 
разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от Приемащия фонд са следните: 
 
Таблица 12 
 
Такса за емитиране 2 % от нетната стойност на активите на един дял 

Такса за обратно изкупуване 1 % от нетната стойност на активите на един дял 

Възнаграждение на управляващото дружество Годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в 
размер на 1,8 (едно цяло и осем десети) на сто от средната 
годишна нетна стойност на активите на Фонда. 
Съгласно протокол от 20.04.2015 г. Съветът на директорите на 
Управляващото дружество е взел решение да не се начислява 
занапред възнаграждение на управляващото дружество за 
управление на дейността на Фонда, считано от 01.05.2015 г. 
 

 
С решение от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е приел 
под условие промени в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония (Приемащия фонд), които ще влязат в сила 
след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви 
Хармония и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. Частта от промените, които се 
отнасят до възнаграждението за управляващото дружество и разходите за емитиране и обратно 
изкупуване на дялове на Фонда, предвиждат следното:  

1. Промяна на възнаграждението на управляващото дружество – годишното възнаграждение 
на УД е в размер до 1 (едно) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност 
на активите на Фонда. Конкретният размер на възнаграждението на УД се определя с 
решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.  

С цитираното по-горе решение на Съвета на директорите на УД е решено годишното 
възнаграждение на управляващото дружество за управление дейността на ДФ Ди Ви Хармония 
да бъде нула процента от средната годишна нетна стойност на активите му, т.е. да не се 
начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на Фонда. 
Съветът на директорите може да вземе решение за последваща промяна във възнаграждението на 
управляващото дружество от нула процента до предвидения в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония 
размер след преценка на дългосрочната финансова стабилност и ликвидност на Фонда, 
включително размера на нетните му активи и възможността за поемане на тези разходи от страна 
на Фонда при отчитане интересите на инвеститорите в него. Всяка последваща промяна във 
възнаграждението на управляващото дружество се оповестява в КФН и на инвеститорите, и се 
посочва в Проспекта и Документа с ключовата информация за инвеститорите във Фонда при 
спазване на съответния ред и срок съгласно закона и правилата на Фонда. 
2. Промяна на таксата за емитиране на дялове - таксата за емитиране на дялове на ДФ Ди Ви 

Хармония е в размер на 1,2 % от нетната стойност на активите на един дял; 
3. Промяна на таксата за обратно изкупуване на дялове - таксата за обратно изкупуване на 

дялове на ДФ Ди Ви Хармония е в размер на 0,4 % от нетната стойност на активите на 
един дял. 

 
Видно от планираната промяна във възнаграждението на управляващото дружество, то ще бъде 
променено по начин, който ще бъде в интерес на инвеститорите на участващите в преобразуването 
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договорни фондове след успешно осъществяване на вливането, съпоставено с възнаграждението на 
управляващото дружество както на Преобразуващия се, така и на Приемащия фонд преди вливането. 
 
3. В резултат от вливането на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви Хармония настъпват следните 
обстоятелства 

1. всички активи и пасиви на Преобразуващия се фонд се прехвърлят на Приемащия фонд;  
2. притежателите на дялове на Преобразуващия се фонд стават притежатели на дялове на 

Приемащия фонд;  
3. Преобразуващият се фонд прекратява съществуването си с влизането в сила на 

преобразуването.  
 
4. Не се предвижда да настъпи промяна по отношение на периодичната отчетност, тъй като 
съдържанието на информацията, съдържаща се в периодичните отчети на всяка колективна 
инвестиционна схема ( в това число и на преобразуващия се и на приемащия фонд), редът, сроковете и 
начинът за представянето и за оповестяването й се определят от ЗДКИСДПКИ и актовете по 
прилагането му. Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД ще продължи от името и за 
сметка на Приемащия фонд да изготвя и оповестява шестмесечен и годишен финансов отчет на фонда, 
както и други изискуеми от закона периодични справки и информация. 
 
5. Не се предвижда да настъпи промяна по отношение на права на притежателите на дялове на 
Приемащия фонд, тъй като и след вливането те ще притежават и ще могат да упражняват същите права 
по вид, обем и характеристика като досега. Инвеститорите ще имат право на част от имуществото на 
фонда, право на ликвидационен дял, право на доход (на част от печалбата), право на обратно 
изкупуване, право на информация и др. 
 
6. Не се предвижда да настъпи промяна по отношение на рисковия профил на Приемащия фонд, който 
и след вливането, ще продължи да бъде умерен. С оглед предвидените изменения в структурата на 
активите на Приемащия фонд, инвеститорите във фонда следва да имат предвид, че инвестиционната 
стратегия на Приемащия фонд след преобразуването предвижда по-малка бъдеща инвестиция в 
ипотечни облигации и акции, т.е. намаляване на бъдещата експозиция към рисковете, съпътстващи 
тези инструменти. Независимо от въпросната промяна, не се очаква изменение на синтетичния 
индикатор за риск и доходност в документа с ключова информация за инвеститорите на Приемащия 
фонд. 
 
7. Не се предвижда преструктуриране на портфейла на ДФ Ди Ви Хармония преди пораждане 
действието на преобразуването. 
Активите на Преобразуващия се фонд, които ще преминат към Приемащия фонд в резултат на 
преобразуването надвишават активите на Приемащия фонд, а същевременно значителна част от 
финансовите инструменти в портфейла на Преобразуващия се фонд са идентични с тези в портфейла 
на Приемащия фонд. В резултат на това се очаква преобразуването да окаже съществено влияние 
върху портфейла на Приемащия фонд в посока значително увеличаване нетната стойност на активите 
му.  
С решение от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е приел 
под условие промени в Правилата на ДФ Ди Ви Хармония (Приемащия фонд), които ще влязат в сила 
след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви 
Хармония и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. Частта от промените, които 
касаят структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Хармония, са представени в Таблица 11 от настоящия 
документ. 
Управляващото дружество не предвижда други промени в портфейла на Приемащия фонд, освен тези, 
свързани с възстановяване балансираната структура на портфейла на фонда. 
 
8. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването правни, консултантски 
и административни разходи не са за сметка на участващите в преобразуването договорни фондове, 
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нито за сметка на притежателите на техни дялове. Тези разходи са изцяло за сметка на УД „Ди Ви Асет 
Мениджмънт“ ЕАД. 
 
9. Преобразуването чрез вливане на Преобразуващия се фонд в Приемащия фонд само по себе си няма 
да доведе до промяна в данъчното третиране на инвестициите в двата фонда, както и до промяна по 
отношение на сделките по покупка и обратно изкупуване на дялове от тях.  
 
10. Не се предвижда промяна в начина за отчитане на всички начислени приходи в ДФ Ди Ви 
Хармония. 
 
11. Притежателите на дялове на Приемащия фонд следва да имат предвид, че след крайния срок за 
упражняване на правото на притежателите на дялове на Преобразуващия се и на Приемащия фонд по 
чл. 152 от ЗДКИСДПКИ да предложат за обратно изкупуване своите дялове, който ще бъде посочен 
след получаване на разрешение за преобразуването от страна на КФН, Управляващото дружество ще 
вземе решение за спиране на обратното изкупуване на дялове на Приемащия фонд за приблизително 10 
работни дни.  
 
12. Банка депозитар на Приемащия фонд остава както и досега СИБАНК ЕАД. 
 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ КЪМ ДАТАТА НА 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЗАМЯНА 
 
НСА на един дял и на двата договорни фонда, участващи в преобразуването, се определя съгласно 
Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на съответния фонд. 
 
На датата на последно изчисление на НСА на един дял, коефициентът на замяна ще бъде 
изчислен като отношение между НСА на един дял на Преобразуващия се фонд към НСА на един 
дял на Приемащия фонд. Ефективната дата на преобразуването ще бъде 5 (пет) работни дни след 
изчислението на коефициента на замяна и е денят на реално прехвърляне на активи от сметките 
на Преобразуващия се фонд по сметки за финансови инструменти на Приемащия фонд в банката 
депозитар. До или на ефективната дата на преобразуването Централен депозитар ще открие нови 
сметки от емисия с ISIN код BG9000010058 и ще завери по тях новия брой дялове от Приемащия 
фонд, които ще получат притежателите на дялове от Преобразуващия се фонд. 
 
Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове на Преобразуващия се фонд, 
ще бъде произведението от притежаваните от тях дялове на Преобразуващия се фонд и 
коефициента на замяна, закръглено до четвъртия знак след десетичната запетая. Поради това не 
се предвиждат парични плащания в полза на притежателите на дялове за достигане на 
еквивалентно съотношение на замяна при преобразуването. 
 
V. МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА 
 
Коефициентът на замяна е съотношение, с което ще бъдат заменени дялове от Преобразуващия се 
фонд с дялове на Приемащия фонд. Това съотношение се изчислява на база последно пресметната 
нетна стойност на активите (НСА) на един дял на двата фонда преди ефективната дата на 
преобразуването. 
 
Притежателите на дялове на Преобразуващия се фонд стават притежатели на дялове на Приемащия 
фонд чрез еквивалентно съотношение на замяна на притежаваните от тях дялове в Преобразуващия се 
фонд в дялове на Приемащия фонд.  
 
Следващата Таблица 13 представя пример за определяне на съотношението за замяна, на база на 
данни към 11.12.2015 г .: 
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Таблица 13

НСАД на ДФ "Ди Ви Комфорт" за 11 декември 2015 12.5299

НСАД на ДФ "Ди Ви Хармония" за 11 декември 2015 9.9165

Коефициент на замяна 1.2635  
 
Всеки притежател на дялове от Преобразуващия се фонд получава дялове от Приемащия фонд, като 
броят нови дялове се получава като броят дялове от Преобразуващия се фонд се умножи по 
коефициента на замяна и полученото число се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая.  

 
 
VI. ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО 
 
Притежателите на дялове на Преобразуващия се и на Приемащия фонд могат да искат обратно 
изкупуване на своите дялове в срока, посочен в т. VІI (Процедурни въпроси и планирана ефективна 
дата на преобразуването) по-долу, без да бъдат начислявани допълнителни такси от управляващото 
дружество с изключение на съответната такса за обратно изкупуване, която е както следва:  

• За ДФ Ди Ви Комфорт - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял; 
•  За ДФ Ди Ви Хармония - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.  

Други такси, свързани с преобразуването, не се предвиждат. 
 
При поискване притежателите на дялове от участващите в преобразуването договорни фондове могат 
да получат безплатно копие от доклада на независимия одитор за извършената проверка на 
преобразуването. 
 
Допълнителна информация във връзка с преобразуването може да бъде получена на местата, посочени 
в т. VIІI (Място, време и начин, по който може да бъде получена допълнителна информация за 
преобразуването) по-долу. 
 
След осъществяване на преобразуването, както и преди това, притежателите на дялове в Приемащия 
фонд имат следните права: 

1. право на съответна част от имуществото на Фонда; 
2. право на ликвидационен дял; 
3. право на доход (част от печалбата на Фонда); 
4. право на обратно изкупуване; 
5. право на информация. 

 
Всички дялове дават еднакви права на техните притежатели, както следва: 
 

Право на част от имуществото на Фонда 
Всеки дял дава право върху съответна част от имуществото на Фонда. По време на неговото 
съществуване, притежателите на дялове не могат да искат тази част в натура.  

 
Право на ликвидационен дял 

При прекратяване на Фонда, всеки дял дава право на част от неговото имущество, останало след 
уреждане на задълженията на Фонда, изразена в пари и съответна на дела на инвеститора във Фонда. 

 
Право на доход (на част от печалбата) 

Притежателят на дялове има право на част от печалбата, съответна на дела му във Фонда, ако 
Управляващото дружество е взело решение за нейното разпределяне.  
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Право на обратно изкупуване 

Всеки притежател на дялове има право по всяко време да иска дяловете му, или част от тях, да бъдат 
изкупени обратно от Фонда чрез Управляващото дружество, освен когато обратното изкупуване е 
спряно в предвидените от закона или Правилата на Фонда случаи.  

 
Право на информация 

Всеки инвеститор и/или притежател на дялове има право на информацията, съдържаща се в Проспекта, 
документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети на Фонда, както и на 
другата публична информация за Фонда и неговата дейност и за Управляващото дружество, 
предвидена в закона и Правилата на Фонда. Всеки инвеститор има правото при поискване да му бъдат 
предоставени безплатно Проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите и последните 
публикувани годишен и 6-месечен отчет на Фонда.  
 
Управляващото дружество информира притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд и в 
Приемащия фонд, че след изтичане на срока за упражняване на правата по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ, 
Управляващото дружество ще вземе решение за окончателно спиране на обратното изкупуване на 
дялове на Преобразуващия се фонд и за временно спиране на обратното изкупуване на дялове на 
Приемащия фонд за приблизително 10 работни дни. 
 
VІI. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ И ПЛАНИРАНА ЕФЕКТИВНА ДАТА НА 
ПРЕОБРАЗУВАНЕТО 
 
Съгласно чл. 152 от ЗДКИСДПКИ, притежателите на дялове в Преобразуващия се и в Приемащия 
фонд имат право да предявят своите дялове за обратно изкупуване. Това право може да бъде 
упражнено от момента, в който те са информирани за преобразуването по реда на чл. 151 от 
ЗДКИСДПКИ след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуването. 
 
Съгласно предвиденото в Плана за преобразуване след издаване на разрешение от Комисията за 
финансов надзор за преобразуване чрез вливане на Преобразуващия се фонд в Приемащия фонд 
Управляващото дружество публикува съобщение за преобразуването на интернет страницата на 
избраната от управляващото дружество информационна медия – investor.bg, както и на интернет 
страницата на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД - www.dvam.bg (предишен адрес: www.tbiam.bg). 
Управляващото дружество уведомява Комисията за финансов надзор за публикуването на 
съобщението за преобразуването. 
 
Срокът за упражняване правото на инвеститорите по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ е 30 дни и започва да 
тече от деня, следващ по-късната от двете дати: публикуване на съобщението на интернет страницата 
на информационната медия – investor.bg или на интернет страницата на управляващото дружество - 
www.dvam.bg (предишен адрес: www.tbiam.bg). Съобщението е публикувано на интернет страницата 
на информационната медия – investor.bg на 23.02.2016 г. и е оповестено на страницата на УД “Ди Ви 
Асет Мениджмънт” ЕАД - www.dvam.bg (предишен адрес: www.tbiam.bg) на 23.02.2016 г. 
 
Считано от 23.02.2016 г. документът с информация до притежателите на дялове на двата договорни 
фонда, изготвен съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ, е на разположение на 
инвеститорите на адрес: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет.2, както и на 
електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.dvam.bg(предишен адрес: 
www.tbiam.bg).  
 
Срокът за упражняване на правото на притежателите на дялове в Преобразуващия се и в Приемащия 
фонд по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ да предложат за обратно изкупуване своите дялове изтича на 
24.03.2016 г. 
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Притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд, които не са упражнили правото си по чл. 152 
ЗДКИСДПКИ, стават притежатели на дялове в Приемащия фонд. Правата на притежателите на дялове 
в Приемащия фонд са описани в Проспекта на Приемащия фонд. 
 
След изтичане на срока за упражняване на правото по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ Управляващото 
дружество ще вземе решение за окончателно спиране на обратното изкупуване на дялове на 
Преобразуващия се фонд, както и за временно спирано на обратното изкупуване на дялове на 
Приемащия фонд за приблизително 10 работни дни. 
 
Съотношението на замяна и дяловете, които инвеститорите в Преобразуващия се фонд следва да 
получат в Приемащия фонд, ще бъде определено на 31.03.2016 г. (петият работен ден след изтичане на 
срока по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ).  
 
Ефективната дата на преобразуването (датата, на която вливането поражда действие) е 07.04.2016 г. 
(петият работен ден след датата на изчисляване на съотношението на замяна). 
 
В резултат на преобразуването всички активи и пасиви на Преобразуващия се фонд се прехвърлят на 
Приемащия фонд; притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд стават притежателите на 
дялове в Приемащия фонд; Преобразуващият се фонд се прекратява без ликвидация. 
 
След пораждане действието на преобразуване, то не може да бъде обявено за нищожно. 
 
След възобновяване на обратното изкупуване на дялове от Приемащия фонд, инвеститорите, които не 
са се възползвали от правото си по чл.152 ЗДКИСДПКИ, ще могат да упражнят правото си на обратно 
изкупуване, но вече като притежатели на дялове в Приемащия фонд. 
 
VI ІI. МЯСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС, 
ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ.  
 
MЯСТО: В ОФИСА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО  
 
ВРЕМЕ: ПРЕЗ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО (ОТ 8:30 ДО 17:30 
Ч.) 
 
НАЧИН, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ПО 
ТЕЛЕФОН, E-MAIL ИЛИ НА МЯСТО В ОФИСА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО  
 
АДРЕС: СОФИЯ, Ж.К. ИЗТОК, УЛ. „ТИНТЯВА” №13Б, ЕТ.2,  
 
ЛИЦA ЗА КОНТАКТИ:  
Ирина Недкова - тел.: (+ 359 2) 935 06 28; e-mail: i_pancheva@dvam.bg; 
Александра Бакалова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: a_bakalova@dvam.bg 
 
Документът с ключова информация за инвеститорите в ДФ Ди Ви Хармония е неразделна част 
от настоящата информация и е препоръчително да бъде прочетен от инвеститорите. 
 
Настоящата информация по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ е оповестена на 23.02.2016 г. и е достъпна на 
електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.dvam.bg(предишен адрес: 
www.tbiam.bg). 
 
Безплатно копие от настоящата информация по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ, както и безплатно копие от 
доклада на независимия одитор за извършената проверка на преобразуването се предоставят при 
поискване от инвеститорите в офиса на Управляващото дружество на посочения по-горе адрес. 


