
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ  

НА ДФ „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ“  

В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД 

София 1113, ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет.2  

тел.: +359 2 935 06 11; +359 2 935 06 33,  

факс: +359 2 935 06 17  

www.dvam.bg  

office@dvam.bg 

mailto:office@dvam.bg


2 

 

 

Настоящият план за преобразуване е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 145, ал. 2 от 

Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).  

Планът предвижда да се извърши преобразуване при условията и по реда на глава 

четиринадесета „Преобразуване и прекратяване“ на ЗДКИСДПКИ чрез вливане на ДФ „Ди Ви 

Съкровище“ (Преобразуващ се фонд) в ДФ „Ди Ви Баланс“ (Приемащ фонд).  

 

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 

 

Преобразуващият се фонд „Ди Ви Съкровище“ 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 № 1213 – ДФ от 21.09.2007 г. на КФН. Фондът е 

вписан в регистър БУЛСТАТ с уникален идентификационен код 175364691.  

 

3. Данни за приемащата колективна инвестиционна схема  

 

Приемащият фонд „Ди Ви Баланс“ 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 Съкровище“) в Приемащия фонд (ДФ „Ди Ви Баланс“), 

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 на Преобразуващия се фонд. 
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II. ОБСТОЯТЕЛСТВА И ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ  

 

1. 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. 

 

Съществен фактор при планираното преобразуване са фиксираните разходи и на 

Преобразуващия се и на Приемащия фонд (такси към КФН, Централен депозитар АД (ЦД), 

възнаграждение на одитора и Депозитаря на Фонда, възнаграждение на Управляващото 

дружество и др.). Размерът на тези разходи не зависи от размера на нетната стойност на 

активите на съответния фонд. Същевременно тези разходи се отразяват директно върху нетната 

стойност на активите на един дял, а от там съответно и върху емисионната стойност и цената на 

обратно изкупуване на един дял. 

Съгласно протокол от 20.04.2015 г., Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ 

ЕАД е взел решение да не се начислява възнаграждение на Управляващото дружество за 

управление на дейността на ДФ „Ди Ви Баланс“, считано от 01.05.2015 г. С протокол от 

30.03.2015 г., Съветът на директорите на Управляващото дружество е взел решение, считано от 

01.04.2015 г. да не се начисляват разходи на ДФ „Ди Ви Съкровище“ за текущи и надзорни 

такси, както и за възнаграждения на Депозитаря, одитори и други, като същите се поемат от 

Управляващото дружество. 

 

Таблици № 1 и № 2 показват относителния дял на фиксираните разходи спрямо 

средногодишната нетна стойност на активите на двата фонда за последните три години (2016 г., 

2017 г. и 2018 г.). Информацията е на база на одитираните ГФО на двата фонда за посочените 

години. 

 

Таблица № 1       

ДФ"ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ" 

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 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на 
Управляващото дружество 

1 675 1.80% 1 771 1.79% 1 737 1.81% 

Възнаграждение на Депозитаря 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Разходи за независим одит 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Разходи за КФН 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Разходи за ЦД 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Общо разходи: 1 675 1.80% 1 771 1.79% 1 737 1.81% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
92 774   98 952   95 964   
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Таблица № 2 

ДФ"ДИ ВИ БАЛАНС" 

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 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на 

Управляващото дружество 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Възнаграждение на Депозитаря 2 994 0.32% 2 400 0.23% 4 499 0.51% 

Разходи за независим одит 3 600 0.39% 3 600 0.34% 3 600 0.41% 

Разходи за КФН 561 0.06% 450 0.04% 800 0.09% 

Разходи за ЦД 778 0.08% 624 0.06% 624 0.07% 

Общо разходи: 7 933 0.85% 7 074 0.67% 9 523 1.08% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
926 343   1 058 642   882 459   

 

При вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, за инвеститорите в ДФ „Ди Ви 

Съкровище“ ще отпадне начисляването на възнаграждение на Управляващото дружество за 

управление на дейността на Фонда. Разходите за независим одит и разходите за надзорни цели 

(разходи за КФН) ще останат постоянни в размера на тези за ДФ „Ди Ви Баланс“. Разходите за 

Депозитаря на Фонда се очаква да останат на нива близки до тези на ДФ „Ди Ви Баланс“, тъй 

като и двата фонда следват сходна балансирана инвестиционна политика с поемането на 

умерено ниво на риск, имат почти еднакви инвестиционни ограничения и сходни портфейли, 

съответно броят на извършваните транзакции с активи на Фонда ще останат на нивата на тези на 

ДФ „Ди Ви Баланс“. 

 

Следващата Таблица № 3 показва нагледно какви биха били фиксираните разходите при 

хипотетично преобразуване, чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, 

осъществено през посочените години. 

Таблица № 3       

ДФ"ДИ ВИ БАЛАНС"+ДФ"ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ" 

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 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на 
Управляващото дружество 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Възнаграждение на Депозитаря 2 994 0.29% 2 400 0.21% 4 499 0.46% 

Разходи за независим одит 3 600 0.35% 3 600 0.31% 3 600 0.37% 

Разходи за КФН 561 0.06% 450 0.04% 800 0.08% 

Разходи за ЦД 778 0.08% 624 0.05% 624 0.06% 

Общо разходи: 7 933 0.78% 7 074 0.61% 9 523 0.97% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
1 019 117   1 157 594   978 423   
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Както се вижда от Таблици № 1, № 2 и № 3 процентът на общите фиксирани разходи спрямо 

средната годишна нетна стойност на активите на Приемащия фонд, при хипотетично 

преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, осъществено през 

посочените години, би се понижил спрямо нивата преди преобразуването, поради увеличение на 

средната годишна стойност на активите след преобразуването и отпадането на 

възнаграждението на Управляващото дружество за управление на дейността на ДФ „Ди Ви 

Съкровище“. 

 

Друг важен фактор при планирането на преобразуването са общите разходи, които се генерират 

при осъществяване дейността на двата фонда. На следващите таблици № 4 и № 5 се проследява 

общият размер на разходите за последните три години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), представени 

като относителен дял спрямо нетната стойност на активите и на двата фонда. Информацията е 

на база на одитираните ГФО на двата фонда за посочените години. 

Таблица № 4       

ДФ"ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ" 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

РАЗХОДИТЕ 

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  
(BGN) (BGN) (BGN) 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на Управляващото 
дружество 

1 675 1.80% 1 771 1.79% 1 737 1.81% 

Възнаграждение на Депозитаря  0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Комисиони за инвестиционния 

посредник  
45 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 

Разходи по финансови операции 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 

Разходи за независим одит 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Разходи за ЦД,  КФН и др. 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Общо разходи: 1 724 1.86% 1 773 1.79% 1 737 1.81% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
92 774   98 952   95 964   

       

Таблица № 5       

ДФ"ДИ ВИ БАЛАНС" 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

РАЗХОДИТЕ 

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  
(BGN) (BGN) (BGN) 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на Управляващото 
дружество 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Възнаграждение на Депозитаря  2 994 0.32% 2 400 0.23% 4 499 0.51% 

Комисиони за инвестиционния 
посредник  

132 0.01% 60 0.01% 431 0.05% 

Разходи по финансови операции 40 830 4.41% 1 842 0.17% 1 711 0.19% 

Разходи за независим одит 3 600 0.39% 3 600 0.34% 3 600 0.41% 

Разходи за ЦД,  КФН и др. 1 390 0.15% 1 099 0.10% 1 469 0.17% 

Общо разходи: 48 946 5.28% 9 001 0.85% 11 710 1.33% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
926 343   1 058 642   882 459   
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Следващата Таблица № 6 показва нагледно какви биха били общите разходите при хипотетично 

преобразуване, чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, осъществено 

през посочените години. 

 

Таблица № 6       

ДФ"ДИ ВИ БАЛАНС"+ДФ"ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ" 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

РАЗХОДИТЕ 

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума 
Процент 

спрямо 

средната 

годишна НСА  

Сума Процент спрямо 

средната 

годишна НСА  (BGN) (BGN) (BGN) 

  2016 2017 2018 

Възнаграждение на Управляващото 
дружество 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Възнаграждение на Депозитаря  2 994 0.29% 2 400 0.21% 4 499 0.46% 

Комисиони за инвестиционния 

посредник  
177 0.02% 62 0.01% 431 0.04% 

Разходи по финансови операции 40 834 4.01% 1 842 0.16% 1 711 0.17% 

Разходи за независим одит 3 600 0.35% 3 600 0.31% 3 600 0.37% 

Разходи за ЦД,  КФН и др. 1 390 0.14% 1 099 0.09% 1 469 0.15% 

Общо разходи: 48 995 4.81% 9 003 0.78% 11 710 1.20% 

Средна годишна нетна стойност 

на активите 
1 019 117   1 157 594   978 423   

 

Както се вижда от Таблици № 4, № 5 и № 6 процентът на общите разходи спрямо средната 

годишна нетна стойност на активите на Фонда, за инвеститорите и в двата фонда, след 

хипотетично преобразуване би се понижил спрямо нивата от преди преобразуването за 2017 г. и 

2018 г., поради увеличение на средната годишна стойност на активите след преобразуването и 

отпадането на възнаграждението на Управляващото дружество за управление на дейността на 

ДФ „Ди Ви Съкровище“. Посочените данни показват, че общите разходи за 2016 г. на 

Приемащия фонд са по-високи от тези на Преобразуващия се фонд, преди всичко поради 

високите разходи за финансови операции, дължащи се на извършени обезценки на активи, които 

обаче нямат повтарящ се характер, което е видно от данните за 2017 г. и 2018 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.  

 

Освен посочените по-горе възможни преимущества, увеличаването на нетната стойност на 

активите на Приемащия фонд ще осигури и следните допълнителни предимства за 

инвеститорите и в двата фонда в сравнение със състоянието преди преобразуването: 

 възможност за по-висока диверсификация на портфейла; 

 по-голяма гъвкавост при управлението на активите;  

 по-голяма ликвидност при необходимост; 
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 възможност за по-голям обем на сделките, което дава възможност за постигане на по-

добри цени на тези сделки, в случаите когато те се сключват извън място за търговия; 

 възможност за сделки с по-голям обем и съответно по-ниски транзакционни разходи за 

единица финансов инструмент и съответно за дял; 

 

2. С планираното преобразуване се преодолява и съществуващото несъответствие на размера на 

нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Съкровище” спрямо нормативно изискуемия праг 

от 500 000 (петстотин хиляди) лева; 

 

Към 31.12.2018 г. нетната стойност на активите на Приемащия фонд е 691 060 лв., а нетната 

стойност на активите на Преобразуващия се фонд е 93 872 лв. Притежателите на дялове в 

Приемащия фонд са 97, а в Преобразуващия се фонд – 77.  

 

Таблица № 7 дава информация за общия брой дялопритежатели в Преобразуващия се фонд, 

както и за броя дялове в обръщение за последните три години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.). 

 
Таблица № 7 

 
ДФ „Ди Ви Съкровище” 

 

 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
 

брой 

дялопритежатели 

 

80 77 77 

брой дялове в 

обрaщение 

 

4 071.1336 4 041.931 4 186.5993 

 

Видно от данните в таблица № 7 през периода на своето съществуване Преобразуващият се 

фонд се характеризира предимно с малко на брой основно дългосрочни инвеститори. Това се 

дължи най-вече на същността на Фонда – детски спестовен фонд. Вноските в него се правят от 

трети лица в полза на дялопритежателите, които са лица ненавършили пълнолетие.  

 

Таблица № 8 дава информация за общия брой дялопритежатели в Приемащия фонд, както и за 

броя дялове в обръщение за последните три години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.). 

Таблица № 8 
ДФ „Ди Ви Баланс” 

 

 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

 

брой дялопритежатели – 

клиенти на УД „Ди Ви 

Асет Мениджмънт” ЕАД  

 

 
107 

 
103 

 
97 

брой дялове по регистър 

на УД ”Ди Ви Асет 

Мениджмънт” ЕАД 

 

 
107 928.7984 

 
106 540.0025 

 
78 114.7755 

брой дялове извън 

регистър на УД ”Ди Ви 

Асет Мениджмънт” ЕАД 

 

 
2 143.5317 

 
3 538.4967 

 
2 143.5317 

 брой дялове в обращение 

 
112 755.2467 110 078.4992 80 258.3072 



8 

 

 

Видно от данните в таблица № 8 броят на инвеститорите, притежаващи дялове в Приемащия 

фонд също е относително постоянен, като за разглеждания тригодишен период само 10 

дялопритежатели са прекратили своите инвестиции във Фонда. Освен по клиентски подсметки 

при УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, дялове от Приемащия фонд се съхраняват и по 

клиентски подсметки при инвестиционни посредници и по лични сметки в регистър А на 

Централен Депозитар. Броят на дялове в обращение на Приемащия фонд е в пъти по-голям от 

броя дялове в обращение на Преобразуващия се фонд, като и при двата фонда клиентите са 

предимно дългосрочни инвеститори. 

 

3. Освен описаната по-горе икономическа обосновка, предложеното преобразуване дава 

възможност и за запазване на уникалния спестовен продукт „Съкровище” - инвестиции на името 

на деца, които могат да бъдат използвани за подпомагане финансирането на образованието 

и/или придобиването на материален актив (дом, личен автомобил, др.) на децата след 

навършване на пълнолетие.  

С оглед постигането на тази цел, на свои заседания от 27.07.2018 г. и 07.09.2018 г. Съветът на 

директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за приемане на промени в 

Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“ (предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“), съгласно 

които бяха въведени два класа дялове: Клас А („Хармония”) и Клас Б („Съкровище”).  

Всички дялове на ДФ „Ди Ви Баланс”, които са били в обращение до 20.09.2018 г. - датата на 

одобрението от КФН на промените в Правилата, с които се въвеждат двата класа дялове, - 

формират Клас А („Хармония”) на ДФ „Ди Ви Баланс”. Инвестицията в дялове от Клас А 

(„Хармония”) е подходяща за инвеститори физически и юридически лица, вкл. 

институционални инвеститори. 

Инвестицията в дялове от Клас Б („Съкровище”) на ДФ „Ди Ви Баланс” е предназначена за деца 

на възраст до 18 г. По желание на инвеститора, инвестицията може да бъде продължена в същия 

Клас Б („Съкровище”) и след навършване на 18 г.  

При успешно приключване на процедурата по вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище” в ДФ „Ди Ви 

Баланс” притежателите на дялове от ДФ „Ди Ви Съкровище” ще станат притежатели на дялове 

от Клас Б („Съкровище”) на ДФ „Ди Ви Баланс”. 

С въвеждането на класове портфейлът на Фонда остава един, т.е. не се обособява портфейл за 

всеки клас, и в основата на определянето на цената на емитиране и на обратно изкупуване на 

всеки един от двата класа дялове е нетната стойност на активите на един дял предвид всички 

дялове в обращение (Клас А и Клас Б) към даден момент. Така всички дялове дават еднакви 

права на инвеститорите, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно 

изкупуване предвид кръга от инвеститори, към който даденият клас дялове е предназначен. 

 

 

III. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ВЪРХУ 

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИЯ СЕ ФОНД И НА 

ПРИЕМАЩИЯ ФОНД  

 

В Таблица № 9 са представени основните параметри на двата фонда.  
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Таблица № 9  

 

                                                
 По желание на вече пълнолетното лице, инвестицията може да бъде продължена и след навършване на 18 г. По 
желание на родителите, инвестицията може да бъде изтеглена и преди навършване на пълнолетие на детето, при 

условията, описани в Правилата и Проспекта на Фонда. 

 

Основни параметри ДФ „Ди Ви Съкровище“ ДФ „Ди Ви Баланс“ 

Цели и 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. Фондът 

се стреми да постигне оптимално 

съотношение между риск и 

доходност, като структурата на 

портфейла ще бъде променяна в 

зависимост от пазарната 
конюнктура и атрактивността на 

различните класове финансови 

инструменти. 

 

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. Фондът се 

стреми да постигне оптимално 

съотношение между риск и доходност, 

като структурата на портфейла ще бъде 

променяна в зависимост от пазарната 

конюнктура и атрактивността на 

различните класове финансови 
инструменти. 

 

Рисков профил 

 

Инвестирането в дялове на Фонда е 

свързано с поемане на умерен 

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 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. 

 

Инвестицията в дялове на Фонда е 

предназначена за родители с деца 

на възраст от 0 мес. до 18 г., които 

търсят възможност да инвестират 

парични средства, като целта е да 

постигнат растеж в реално 

изражение на вложените средства, 

които да бъдат използвани за 

подпомагане финансирането на 

образованието и / или 

придобиването на материален актив 

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. 

 

Инвестицията в дялове от клас А 

(„Хармония“) на Фонда е подходяща за 

инвеститори физически и юридически 

лица, вкл. институционални 

инвеститори. 

 

Инвестицията в дялове от клас Б 

(„Съкровище“) на Фонда е 

предназначена за родители с деца на 

възраст от 0 мес. до 18 г., които 

търсят възможност да инвестират 

парични средства, като целта е да 

постигнат растеж в реално изражение 

на вложените средства, които да бъдат 
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(дом, личен автомобил, др.) на 

децата си след навършване на 

пълнолетие. Инвестицията се 

осъществява от родителите 

(настойниците/попечителите) и/или 

по желание - от баба и дядо, на 

името  на техните деца и внуци.  

  

използвани за подпомагане 

финансирането на образованието и / 

или придобиването на материален 

актив (дом, личен автомобил, др.) на 

децата си след навършване на 

пълнолетие. Инвестицията се 

осъществява от родителите 

(настойниците/попечителите) и/или по 

желание - от баба и дядо, на името  на 

техните деца и внуци.  

 

Такса за емитиране Няма такса За дялове от клас А („Хармония“) - 1.2 

% от нетната стойност на активите на 

един дял; 

За дялове от клас Б („Съкровище“) – 

няма такса. 

Такса за обратно изкупуване 1. при инвестиция за период над 5 г. 

и при условие, че детето е 

навършило 18 г. – 0% от нетната 

стойност на активите на един дял; 
2. при инвестиция за период по-

малък от 5 г. и при условие, че 

детето е навършило 18 г. – 1% от 

нетната стойност на активите на 

един дял ; 

3. при обратно изкупуване преди 

детето да е навършило 18 г. – 4% от 

нетната стойност на активите на 

един дял. 

 

За дялове от клас А („Хармония“) - 0.4 

% от нетната стойност на активите на 

един дял 

За дялове от клас Б („Съкровище“) – 1. 
при инвестиция за период над 5 г. и 

при условие, че детето е навършило 18 

г. – 0% от нетната стойност на 

активите на един дял; 

2. при инвестиция за период по-малък 

от 5 г. и при условие, че детето е 

навършило 18 г. – 1% от нетната 

стойност на активите на един дял ; 

3. при обратно изкупуване преди 

детето да е навършило 18 г. – 4% 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.  

 

0% 
 

Годишното възнаграждение на 

Управляващото дружество е в размер 

до 1 (едно цяло) на сто включително 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. 

 

Във връзка с вливането на ДФ „Ди Ви 

Комфорт” във Фонда, Съветът на 

директорите на Управляващото 

дружество взе решение с протокол от 

14.12.2015 г. да не се начислява и 

занапред възнаграждение на УД за 

управление на дейността на Фонда. 

Решението влезе в сила на 27.04.2016 г. 

 
Общо разходи за дейността за 

2018 г. 

1.81 % спрямо средната годишна 

нетна стойност на активите. 

Считано от 01.04.2015 г., УД поема 

за своя сметка разходите на Фонда 

1.33 % спрямо средната годишна нетна 

стойност на активите. 
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за възнаграждения на Депозитаря, 

Регистрираните одитори,   

консултанти и др. под., разходите за 

текущи надзорни и членски такси, 

както и таксите и комисионите за 

сделки с активи от портфейла на 
Фонда.  

Депозитар  „Обединена българска банка“ АД „Обединена българска банка“ АД 

Честота на изчисляване на 

емисионната стойност и цена на 

обратно изкупуване и 

изпълнение на поръчки 

Всеки работен ден Всеки работен ден 

Инвестиции 1. държавни ценни книжа – общо 

до 60 на сто от активите на Фонда;  

 

2. ипотечни облигации – общо до 

60 на сто от активите на Фонда; 

 

3. корпоративни облигации – общо 

до 60 на сто от активите на Фонда; 
 

4. общински облигации – общо до 

50 на сто от активите на Фонда; 

 

5. акции – общо до 60 на сто от 

активите на Фонда; 

 

6. дялове на колективни 

инвестиционни схеми – общо до 80 

на сто от активите на Фонда; 

 

7. други предприятия за колективно 
инвестиране – общо до 30 на сто от 

активите на Фонда; 

 

8. наскоро издадени прехвърляеми 

ценни книжа, в условията на чиято 

емисия е включено поемане на 

задължение да се иска допускане, и 

в срок, не по-дълъг от една година 

от издаването им, да бъдат 

допуснати до търговия на 

официален пазар на фондова борса 
или друг регулиран пазар - до 25 на 

сто от активите на Фонда; 

 

9. влогове в кредитни институции, 

платими при поискване или при 

които съществува правото да бъдат 

изтеглени по всяко време, и с дата 

до падежа не повече от 12 месеца - 

до 50 на сто от активите на Фонда; 

 

10. деривативни финансови 
инструменти – общо до 10 на сто 

от активите на Фонда; 

 

11. други, извън посочените по-горе 

– не повече от 10 на сто от 

активите си. 

1. държавни ценни книжа – общо до 60 

на сто от активите на Фонда;  

 

2. ипотечни облигации – общо до 50 на 

сто от активите на Фонда; 

 

3. корпоративни облигации – общо до 

60 на сто от активите на Фонда; 
 

4. общински облигации – общо до 50 

на сто от активите на Фонда; 

 

5. акции – общо до 40 на сто от 

активите на Фонда; 

 

6. дялове на колективни 

инвестиционни схеми – общо до 80 на 

сто от активите на Фонда; 

 

7. други предприятия за колективно 
инвестиране – общо до 30 на сто от 

активите на Фонда; 

 

8. наскоро издадени прехвърляеми 

ценни книжа, в условията на чиято 

емисия е включено поемане на 

задължение да се иска допускане, и в 

срок, не по-дълъг от една година от 

издаването им, да бъдат допуснати до 

търговия на официален пазар на 

фондова борса или друг регулиран 
пазар - до 25 на сто от активите на 

Фонда; 

 

9. влогове в кредитни институции, 

платими при поискване или при които 

съществува правото да бъдат изтеглени 

по всяко време, и с дата до падежа не 

повече от 12 месеца - до 50 на сто от 

активите на Фонда; 

 

10. деривативни финансови 
инструменти – общо до 10 на сто от 

активите на Фонда; 

 

11. други, извън посочените по-горе – 

не повече от 10 на сто от активите си. 
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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. 

Получените от тях дялове от Приемащия фонд ще бъдат от Клас Б („Съкровище“). 

 

2. За постигане на основните цели на инвестиционната си дейност Приемащият фонд следва 

балансирана инвестиционна политика, каквато е инвестиционната политика и на 

Преобразуващия се фонд. 

 

3. Преди пораждане действието на преобразуването възнаграждението за Управляващото 

дружество и разходите за емитиране, и обратно изкупуване на дяловете от Преобразуващия се 

фонд са следните: 

 

Таблица № 10  
 

Такса за емитиране Без такса 

Такса за обратно изкупуване 1. при инвестиция за период над 5 г. и при условие, че 

детето е навършило 18 г. – 0% от нетната стойност на 

активите на един дял; 

2. при инвестиция за период по-малък от 5 г. и при 

условие, че детето е навършило 18 г. – 1% от нетната 

стойност на активите на един дял ; 

3. при обратно изкупуване преди детето да е 
навършило 18 г. – 4% 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. 

 

 

Възнаграждението за Управляващото дружество и разходите за емитиране и обратно изкупуване 

на дяловете от Приемащия се фонд са следните: 

 
Таблица № 11 

 

Такса за емитиране За дялове от клас А („Хармония“) - 1.2 % от нетната 

стойност на активите на един дял; 

За дялове от клас Б („Съкровище“) – няма такса. 

 
Такса за обратно изкупуване За дялове от клас А („Хармония“) - 0.4 % от нетната 

стойност на активите на един дял 

За дялове от клас Б („Съкровище“) – 1. при инвестиция 
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за период над 5 г. и при условие, че детето е навършило 

18 г. – 0% от нетната стойност на активите на един 

дял; 

2. при инвестиция за период по-малък от 5 г. и при 

условие, че детето е навършило 18 г. – 1% от нетната 

стойност на активите на един дял ; 
3. при обратно изкупуване преди детето да е 

навършило 18 г. – 4% от нетната стойност на активите 

на един дял. 

 
Възнаграждение на Управляващото дружество Годишното възнаграждение на Управляващото 

дружество е в размер до 1 (едно цяло) на сто 

включително 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. 

 

Във връзка с вливането на ДФ „Ди Ви Комфорт” във 

Фонда, Съветът на директорите на Управляващото 

дружество взе решение с протокол от 14.12.2015 г. да 

не се начислява и занапред възнаграждение на УД за 

управление на дейността на Фонда. Решението влезе в 

сила на 27.04.2016 г. 

 

 

 

Видно от направената съпоставка по отношение на възнаграждението на Управляващото 

дружество, предложеното преобразуване ще окаже положително въздействие върху 

инвеститорите от Преобразуващия се фонд, тъй като към момента, за управление на дейността 

на Приемащия фонд, такова не се начислява.  

 

4. В резултат от вливането на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ 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 

от Клас Б („Съкровище“) на Приемащия фонд;  

3. Инвеститорите, притежаващи дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ и ДФ „Ди Ви Съкровище“ 

преди преобразуването, запазват характера на инвестицията си чрез обособените в 

Приемащия фонд класове дялове - клас А („Хармония”) и клас Б („Съкровище”);  

4. 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 
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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 притежатели на дялове от Клас Б („Съкровище“) от Приемащия фонд. 

Инвеститорите 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, 

право на жалба и др. 

 

7. Няма да настъпи промяна в рисковия профил след вливането на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ 

„Ди Ви Баланс“ - инвестирането в дялове и на Преобразуващия се, и на Приемащия фонд е 

свързано с поемане на умерен риск.  

 

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 № 12:  

 

Таблица № 12 

 

Колективна инвестиционна 

схема 

Синтетичен индикатор за риск 

и доходност към 31.12.2018 г.  

Стандартно отклонение към 

31.12.2018 г. (1 г.) 

Дф „Ди Ви Съкровище“ 4 4.05% 

ДФ „Ди Ви Баланс“ 4 3.64% 

 

Съгласно действащите към настоящия момент критерии на ЕSMA, Приемащият и 

Преобразуващият се фонд попадат в eдна и съща категория риск от седем степенната скала с 

интервали на волатилност, а именно 4-та степен. Близките, но различни стойности на показателя 

"стандартно отклонение", обаче свидетелстват за по-висока волатилност на инвестицията в ДФ 

„Ди Ви Баланс“ - Приемащия фонд. 

 

8. Предвиждани промени в структурата на активите на Приемащия фонд след 

преобразуването  

 

Не се предвижда преструктуриране на портфейла на ДФ „Ди Ви Съкровище“ (Преобразуващия 

се фонд) преди пораждане действието на вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ (Приемащия 

фонд). 

С решение от 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е 

приел под условие промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“ (Приемащия фонд), които ще 

влязат в сила след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ „Ди Ви 

Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. 
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Управляващото дружество предвижда следните изменения на максималния размер на 

инвестициите по класове активи на Приемащия фонд, след пораждане действието на 

преобразуването: 

 
Таблица № 13 

 

Клас актив Преди След 

Акции до 40% от активите до 50% от активите 

 

Видно от Таблица № 13, инвестиционната стратегия на Приемащия фонд след преобразуването 

предвижда възможност за по-голяма бъдеща инвестиция в акции, т.е. възможност за 

увеличаване на бъдещата експозиция към рисковете, съпътстващи тези инструменти. 

 

Управляващото дружество не предвижда други промени в портфейла на Приемащия фонд.  

 

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 за 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 Баланс“.  

 

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. Депозитар и на Преобразуващия се фонд и на Приемащия фонд е „Обединена българска 

банк“ АД. Не се предвижда промяна на Депозитаря на Приемащия фонд след преобразуването. 

 

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. 
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2. Притежателите на дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ преди преобразуването запазват характера на 

инвестицията си посредством обособения клас - Клас А („Хармония”) на Приемащия фонд. 

 

3. В резултат от вливането на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ 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 от 

Клас Б („Съкровище“) на Приемащия фонд; 

3. Инвеститорите, притежаващи дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ и ДФ „Ди Ви Съкровище“ 

преди преобразуването, запазват характера на инвестицията си чрез обособените в 

Приемащия фонд класове дялове, съответно, клас А („Хармония”) и клас Б („Съкровище”);  

4. 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 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, право на жалба 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 (виж Таблица № 13 по-горе), инвеститорите във 

Фонда следва да имат предвид, че инвестиционната стратегия на Приемащия фонд след 

преобразуването предвижда евентуална по-голяма бъдеща инвестиция в акции, което би довело 

до засилване на 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 Баланс“ преди пораждане 

действието на преобразуването. 

Активите на Преобразуващия се фонд, които ще преминат към тези на Приемащия фонд в 

резултат на преобразуването са в значителна степен по-малко от 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.  
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С решение от 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е 

приел под условие промени в Правилата на Приемащия фонд - ДФ „Ди Ви Баланс“, които ще 

влязат в сила след успешното приключване на процедурата по вливане на ДФ „Ди Ви 

Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ и след получаване на одобрение на тези промени от КФН. 

Частта от промените, които касаят структурата на портфейла на ДФ „Ди Ви Баланс“, са 

представени в Таблица № 13 от настоящия документ. 

 

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, 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 за 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 

Баланс“. 

 

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 временно спиране на обратното изкупуване на 

дялове на Приемащия фонд за 20 (двадесет) работни дни. 

 

12. Депозитар на Приемащия фонд остава както и досега „Обединена Българска Банка“ АД. 

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ КЪМ ДАТАТА НА 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЗАМЯНА 

 

Нетната стойност на активите (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 15 

(петнадесет) 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 Депозитаря. До или на ефективната дата на 

преобразуването Централен депозитар ще открие нови сметки от емисия с ISIN код 

BG9000007187 (емисия дялове от Клас Б «Съкровище») и ще завери по тях новия брой 
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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 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 № 14 представя пример за определяне на съотношението за замяна, на 

база на данни към 31.12.2018 г.:  

 
Таблица № 14 

 

НСА на дял на ДФ"Ди Ви Съкровище" за 31.12.2018 22.422 

НСА на дял на ДФ"Ди Ви Баланс" за 31.12.2018 8.6104 

Коефициент на замяна 2.6041 

 

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. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ОТ ДЕПОЗИТАРЯ И НЕЗАВИСИМИЯ 

ОДИТОР 

 

Контрол върху преобразуването осъществява „Обединена Българска Банка“ АД в качеството си 

на Депозитар както на Преобразуващия се фонд, така и на Приемащия фонд, като проверява 

дали информацията по т. I, VII и VIII от този план за преобразуване отговаря на изискванията на 

закона и на правилата на участващите в преобразуването договорни фондове. Депозитарят 

изготвя декларация за извършената проверка. 
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Контрол върху преобразуването осъществява и г-жа Стефана Трифонова Стоицева, с диплома № 

0154/1992 г., в качеството си на независим одитор на участващите в преобразуването договорни 

фондове. Независимият одитор изготвя доклад относно проверката на: 

 

1. Възприетите критерии за оценка на активите и пасивите към датата на изчисляване на 

съотношението на замяна; 

 

2. Метода на изчисляване на съотношението на замяна, както и действителното съотношение на 

замяна, изчислено на датата на изчисляване на съотношението на замяна. 

 

При поискване притежателите на дялове от участващите в преобразуването договорни фондове 

могат да получат безплатно копие от доклада на независимия одитор. 

 

VII. ПЛАНИРАНА ЕФЕКТИВНА ДАТА НА 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 УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД - 

www.dvam.bg  

 

Съобщението ще съдържа информация относно: 

 

1. Периодът, през който на притежателите на дялове в Преобразуващия се и Приемащия 

договорен фонд ще се предоставя информация на интернет страницата на Управляващото 

дружество - www.dvam.bg, по телефон, e-mail, както и на място в офисите на Управляващото 

дружество, която да им позволи да направят информирана преценка за влиянието на 

преобразуването върху техните инвестиции или да упражнят правото си за обратно изкупуване. 

Притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд „Ди Ви Съкровище“ следва да имат 

предвид, че по отношение възможността за упражняване на правото на обратно 

изкупуване и в този случай се прилагат императивните норми на Семейния кодекс по 

отношение разпореждане с имущество на името на деца (чл. 130 от СК).  

Предвижданият период за предоставяне на информация на инвеститорите и упражняване 

на правото за обратно изкупуване е 30 (тридесет) дни и започва от деня, следващ публикуване 

на съобщението на интернет страницата на Управляващото дружество - www.dvam.bg;  

2. Датата на изчисляване на съотношението на замяна, която ще бъде фиксирана в периода 

след крайния срок за подаване на поръчка за обратно изкупуване по т.1 и ефективната дата на 

преобразуването.  

Датата на изчисляване на коефициента на замяна е петият работен ден след крайния срок за 

подаване на поръчка за обратно изкупуване по т. 1;  

3. Ефективната дата на преобразуването.  

Ефективната дата на преобразуването ще бъде двадесетият работен ден след крайния срок за 

подаване на поръчка за обратно изкупуване по т.1; 

4.  Информация за спиране на обратното изкупуване на дялове от участващите в 

преобразуването договорни фондове.  

http://www.dvam.bg/
http://www.dvam.bg/
http://www.dvam.bg/
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Управляващото дружество уведомява Комисията за финансов надзор за публикуването на 

съобщението за преобразуването. 

 

VIII. ПРАВИЛА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКТИВИ И 

ЗАМЯНАТА НА ДЯЛОВЕ 

 

На ефективната дата на преобразуване всички активи и пасиви на Преобразуващия се фонд (ДФ 

„Ди Ви Съкровище“) преминават към Приемащия фонд (ДФ „Ди Ви Баланс“). По нареждане от 

Управляващото дружество Депозитарят на Преобразуващия се фонд („Обединена българска 

банка“ АД) прехвърля паричните средства на Фонда по сметка на Приемащия фонд в 

„Обединена българска банка“ АД.  

 

„Централен депозитар“ АД прехвърля безналичните финансови инструменти от подсметка на 

Преобразуващия се фонд (ДФ „Ди Ви Съкровище“) по подсметка на Приемащия фонд (ДФ „Ди 

Ви Баланс“) в Депозитаря „Обединена българска банка“ АД.  

Към ефективната дата на преобразуване притежателите на дялове от Преобразуващия се фонд 

придобиват дялове от Клас Б („Съкровище“) в Приемащия фонд в съответствие с коефициента 

на замяна на дяловете, определен по реда на т. IV и V по-горе. Новопридобитите дялове от Клас 

Б („Съкровище“) на ДФ „Ди Ви Баланс“ се записват по клиентски подсметки на инвеститорите 

по регистър на „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Централен депозитар“ АД. 

 

IX. ИНФОРМАЦИЯ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДФ „ДИ ВИ 

СЪКРОВИЩЕ“ И ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО  

 

След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуване чрез вливане 

на Преобразуващия се фонд в Приемащия фонд и публикуване на съобщението по раздел VII 

(Планирана ефективна дата на преобразуване), документът с информация до притежателите на 

дялове на двата договорни фонда, изготвен съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ, 

ще бъде на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. 

“Тинтява” № 13Б, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: 

www.dvam.bg.  

 

X. РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИВАНЕТО  

 

Притежателите на дялове в ДФ „Ди Ви Съкровище“ и в ДФ „Ди Ви Баланс“ имат право на 

обратно изкупуване на дяловете си през периода на обратно изкупуване без да бъдат 

начислявани допълнителни такси от Управляващото дружество, с изключение на съответната 

такса за обратно изкупуване, която е както следва:  

 

1. За ДФ „Ди Ви Съкровище“: 

1.1. при инвестиция за период над 5 г. и при условие, че детето е навършило 18 г. – 0% от 

нетната стойност на активите на един дял; 

1.2. при инвестиция за период по-малък от 5 г. и при условие, че детето е навършило 18 г. 

– 1% от нетната стойност на активите на един дял ; 

http://www.dvam.bg/
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1.3. при обратно изкупуване преди детето да е навършило 18 г. – 4% от нетната стойност 

на активите на един дял. 

 

2. За ДФ „Ди Ви Баланс“: 

2.1. Клас А („Хармония“) - 0.4 % от нетната стойност на активите на един дял 

2.2. Клас Б („Съкровище“): 

2.2.1. при инвестиция за период над 5 г. и при условие, че детето е навършило 18 г. – 0% 

от нетната стойност на активите на един дял; 

2.2.2. при инвестиция за период по-малък от 5 г. и при условие, че детето е навършило 18 

г. – 1% от нетната стойност на активите на един дял ; 

2.2.3. при обратно изкупуване преди детето да е навършило 18 г. – 4% от нетната стойност 

на активите на един дял. 

 

Други такси, свързани с преобразуването, не се предвиждат.  

 

XI. 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:  

Вера Сакарева - тел.: (+ 359 2) 935 06 25; e-mail: dv_legal@dvam.bg; 

Карина Антонова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: dvbo@dvam.bg 

 

 

 

 

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ЕАД 
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