
 
ДОГОВОР - ПОРЪЧКА 

ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ 
 

ДАННИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ФОНД, ПРЕДМЕТ НА  
ДОГОВОРА-ПОРЪЧКА 

ДАННИ ЗА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО 

 
ДФ „СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“ 
адрес на управление: гр. София, бул. България № 58, 
вх.С, ет. 7, офис 24 
ЕИК: 175064530,  
Решение на КФН № 98-ДФ / 06.06.2012 г. 
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България № 
58, вх.С, ет. 7, офис 24 
телефон за контакт: (+359 2) 810 26 51 
факс: (+359 2) 981 21 65 

 
УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД 
адрес на управление: гр. София, бул. България № 58, вх.С, ет. 7, 
офис 24 
ЕИК: 131157456  
Лиценз за извършване на дейност като УД № 45 – УД / 06.06.2012 г. 
на КФН 
Представляващи: Георги Аспарухов Бисерински и Захари Василев 
Занев 
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България № 58, вх.С, ет. 
7, офис 24 
телефон за контакт: (+359 2) 810 26 51,  факс: (+359 2) 981 21 65,  
е-mail: info@selectam.bg     Интернет страница: www.selectam.bg  

 

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА                           Клиентски № …………………………. 
Име: …………………………………………………                   ЕГН: ……………………………………...  
Паспортни данни: лична карта: ……………….., издаден(а) на: ……………………. от ………….. 
Адрес: общ…………………….., гр. ………………………., ул/ж.к. ……………….      бл.    вх.    ет.    ап. 
Представител / пълномощник: ………………………………………………… ЕГН: ……………… 
Паспортни данни: лична карта: ……………….., издаден(а) на: ……………………. от …………..  
пълномощно № ..................., дата: ............................ 
Адрес: общ…………………….., гр. ………………………., ул/ж.к. ……………….      бл.    вх.    ет.    ап. 
Адрес за кореспонденция (на клиента или на пълномощника): ………………………………………… 
e-mail: ………………………………………….. 

 
В интерес на инвеститорите е да закупуват дялове на ДФ “Селект Регионал” след като се запознаят с потвърдения от 

Комисията за финансов надзор проспект на договорния фонд, който може да бъде получен във всеки офис, където се записват 
дялове от фонда, както и на Интернет страницата на дружеството www.selectam.bg . 
 

ДОГОВОР- ПОРЪЧКА  №: …………………………..  ДАТА И ЧАС НА ПРИЕМАНЕ: ……………… / …………………………. 
Седалище: ………………………………………………. 
МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ: ………………………………  
Клон на банката:  ………. Адрес:  ……………………. Телефон:  (+0359) …………………..  
Лице, приело поръчката:  служебен номер: …………………….  име:………………………..                  

 
Поръчка за покупка на дялове на ДФ "Селект Регионал", подадена преди 16:00 ч., може да се оттегли от клиента най-

късно до 16:00 часа в деня на подаването й. Поръчка, подадена след 16:00 ч., може да се оттегли от клиента най-късно до 16:00 ч. 
в деня, следващ деня на подаването й. 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА-ПОРЪЧКА: ЗАПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕ 

 

2. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-ПОРЪЧКА:  

Емисия: BG9000010066       Вид на ценните книжа: безналични 
Брой дялове: броят дялове е равен на внесената сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на 
закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, 
описан до четвъртия знак след десетичната запетая. 
Емисионна стойност на 1 дял: за поръчка, подадена преди 16:00 ч.- нетната стойност на активите на 1 дял, определена за работния 
ден, следващ деня на подаване на поръчката, увеличена с разходите по емитирането в размер на 2% за суми под 100 000 лева или 
увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% за суми над 100 000 лева; за поръчка, подадена след 16:00 ч.- нетната 
стойност на активите на 1 дял, определена за втория работен ден, следващ деня на подаване на поръчката, увеличена с разходите 
по емитирането в размер на 2% за суми под 100 000 лева или увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% за суми над 100 
000 лева. 
Стойност на поръчката:                  лева 
Срок на изпълнение: до 3 работни дни (но не повече от 7 дни от датата на подаване на поръчката) 
Пазар: извън борсов                       Комисионна: няма                            Други разходи за клиента: няма 

 
3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Преводно нареждане 
IBAN …………………………, BIC ................................., Вносна бележка 

 

4. ВНЕСЕНА ОТ КЛИЕНТА СУМА: 
Налична (внесена) сума за изпълнение на този договор-поръчка: ………………… лева. 
Платежен документ /вид/: Преводно нареждане / Вносна бележка                              
Номер: …………………..       Дата: ……………….. г. 

 

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСТАТЪК СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НА ВНЕСЕНИ СУМИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-
ПОРЪЧКА:  
IBAN ……………………,     BIC …………………….,      
Срок: при възстановяване на остатък - в 3 дневен срок от датата на изпълнение на поръчката, при неизпълнение - в 3 дневен срок от 
датата на подаване. 
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6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ДЯЛОВЕТЕ: 
Начин и място за получаване: Клиентът получава писмено потвърждение за закупуването на дяловете  

 в офиса, където е подадена поръчката   на посочен от клиента електронен адрес 
Срок: Потвърждението се изпраща на клиента не по-късно от края на първия работен ден, следващ датата на изпълнение на 
договора-поръчка. 

 

7. ИЗДАВАНЕ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА ЗА ПРИДОБИТИТЕ ДЯЛОВЕ: 
Клиентът желае /не желае да му бъде издадена депозитарна разписка за придобитите дялове при изпълнението на настоящата 
поръчка.  
Срок: Депозитарната разписка се издава в срок от 5 работни дни от датата на изпълнение на поръчката и се получава от клиента  

 

ЗА СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
Приел поръчката и проверил самоличността на клиента:  
 

 
КЛИЕНТ:  
(ПЪЛНОМОЩНИК):   

 
За отношенията неуредени в този Договор – поръчка се прилага действащото специално и общо законодателство. 
Този Договор – поръчка се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


