
 

  

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 

2019 Г. ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ 

УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД 

 

Обхват 

Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 

2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на 

финансовите услуги (Регламента), УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД попада под обхвата на 

изискванията за публикуване на информация относно политиката на Управляващото дружество 

(обект на Регламента) за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на изготвяне на 

инвестиционни консултации относно финансови инструменти.  

Влизане в сила и прилагане 

Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно 

оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги се 

прилага от 10 март 2021 г. 

Чрез дерогация от параграф 2 от член 20 на Регламента, член 4, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 

3, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2, член 11, параграф 4 и член 13, параграф 2 се прилагат 

от 29 декември 2019 г., а член 11, параграфи 1 —3 се прилага от 1 януари 2022 г. 

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки на 

ЕС. 

Приложими определения 

Риск за устойчивостта - събитие или условие от екологично, социално или управленско 

естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено 

отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията; 

Екологичен риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно 

повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи от изменението на 

климата, и фактори, произтичащи от друго влошаване на околната среда; 

Социален риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно 

повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове); 

Управленски риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно 

повлияна от управленски фактори (напр., прозрачна корпоративна структура). 

Фактори на устойчивост - екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и 

въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите; 



 

  

Риск при устойчиво инвестиране - в случай, че Клиентът прилага строго определени критерии 

за устойчивост при избора си на инвестиции, то към него ще възниква риск при устойчиво 

инвестиране. Съответно, потенциална инвестиционна цел може да ограничи експозицията на 

Клиента към компании, индустрии или сектори и Клиентът може да се откаже от инвестиционни 

възможности, които не съответстват на неговите критерии за устойчивост. Съответно, Клиентът 

може да реализира по-слаби резултати в сравнение с други клиенти, които не се опитват да 

инвестират въз основа на такива критерии. Тъй като инвеститорите може да имат различни 

виждания за това какво представлява устойчивостта, Клиентът може да инвестира в компании, 

които не отразяват ценностите на който и да било конкретен инвеститор. 

Устойчива инвестиция - инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на 

екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по 

отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, 

ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по 

отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или 

инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално 

инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното 

сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки 

капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие 

че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а 

дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по 

отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, 

възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство. 

Информация относно УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД във връзка с Регламента 

Обхват 

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД може да предоставя допълнителни услуги по чл. 86, ал. 2, 

т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДКИСДПКИ. 

 

Актуална информация 

Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, вземайки предвид спецификите на 

всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и 

приложимите политики и процедури на Управляващото дружество, отчитайки текущите 

разполагаеми технически ресурси, пазарните конюнктура и мащаб, обхвата на наличния достъп 

до надеждна и предварително верифицирана информация от независими източници относно 

различните финансови инструменти, оповестява, че към момента УД прилага следните процеси: 

Начин, по който рисковете за устойчивостта са интегрирани в инвестиционните консултации 

относно финансови инструменти на УД  

При изготвяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, УД разглежда 

индивидуално всеки един емитент, обект на инвестиционна консултация, отчитайки 

своевременно инвестиционните цели, инвестиционния хоризонт, рисковия профил и всички 

други съотносими характеристики на съответния Клиент, за когото се изготвя съответната 

инвестиционна консултация. УД разглежда рисковете за устойчивостта в съвкупност  заедно с 

всички останали съотносими елементи, които могат да повлияят върху възвращаемостта на 

Клиента, доколкото тези рискове могат да влияят върху пазарната стойност на съответните 



 

  

инвестиции, като не ги отчита като самостоятелен елемент. Дружеството не документира по 

специален начин отчитането на рисковете за устойчивостта в процесите на изготвяне на 

инвестиционни консултации относно финансови инструменти. УД не прилага строго 

специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, 

доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би 

изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД. 

Разграничаването на всеки конкретен риск, свързан с устойчивостта, в имплицитните рискови 

премии на отделните финансови инструменти, които биха се взимали под внимание, е свързано 

с осигуряване на допълнителен финансов ресурс и достъп до качествена и достоверна 

информация, преразглеждане на приложимите правила и процедури, както и евентуално 

въвеждане на нови такива. Също така, все още не са въведени законодателни изисквания 

публичните емитенти (включително в ЕС) да оповестяват необходимата релевантна информация 

за целите на извършване на съответното разграничаване, поради което тя почти винаги е 

непълна/липсва от публично достъпните финансови отчети, придружаващи пояснителни 

бележки, доклади на ръководствата, одиторски доклади и други съотносими документи. 

Резултати от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху 

възвращаемостта на финансовите продукти, за които се предоставят инвестиционни 

консултации  

Поради обективната липса и/или достъп на/до достатъчно качествена и достоверна информация, 

която да се обявява системно от повечето емитенти за достатъчно дълъг период от време, които 

биха били потенциален обект на инвестиционна консултация от страна на УД, върху която да се 

извърши надеждна и детайлна оценка от страна на УД на конкретното въздействие на рисковете 

за устойчивостта, както и отсъствието на строго специфични и предварително определени 

критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, към момента УД не може да оповести в 

качествено и количествено изражение до каква степен конкретно рисковете на устойчивостта 

могат да засегнат доходността на потенциални финансови продукти, за които биха се 

предоставили инвестиционни консултации.  Въпреки това, УД счита, че всяко събитие или 

условие от екологично, социално или управленско естество (т.нар. рисковете за устойчивостта), 

което настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно 

въздействие върху стойността на дадена инвестиция. Рисковете за устойчивостта могат да бъдат 

значителни сами по себе си, но те също така могат да имат значително влияние върху други 

рискови фактори и да увеличават например степента на пазарен риск, ликвиден риск, кредитен 

риск или оперативен риск. Ако възникнат, рисковете за устойчивостта могат да повлияят 

неблагоприятно върху стойността на инвестициите на съответния Клиент, включително обща 

обезценка, като по този начин се отразят неблагоприятно върху резултатите на съответния 

Клиент. Съответно, степента, в която могат да бъдат засегнати резултатите на съответния 

Клиент, би могла да достигне включително размера на извършените инвестиции в съответните 

финансови инструменти и да доведе до загуби на съответния Клиент.  

УД предупреждава, че миналите резултати не са гаранция за бъдещи такива. Очакванията 

за положителна възвращаемост може никога да не се сбъднат. Клиентът следва ясно да 

разграничава фактите, върху които се базира съответната инвестиционна консултация от 

тълкувания, оценки, мнения или друг вид информация, която не е свързана с 

представянето на факти. 

Съгласно чл. 6, параграф 3 от Регламента, УД следва да предоставя посочената по-горе 

информация, в съответствие с чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, своевременно и 



 

  

достатъчно време преди предоставянето на инвестиционната консултация относно 

финансови инструменти на съответния Възложител по ясен и подходящ начин. 

Описание на относими рискове на устойчивостта (ESG рискове), които биха могли да имат 

съществено отрицателно въздействие върху финансовата възвращаемост на дадена 

инвестиция 

Риск за устойчивостта означава събитие или условие от екологично, социално или управленско 

естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено 

отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията.  

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД разграничава относимите рискове на устойчивостта в три 

рискови категории: Екологичен риск (риск, при който възвращаемостта на инвестициите може 

да бъде негативно повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи 

от изменението на климата, и фактори, произтичащи от друго влошаване на околната среда), 

Социален риск (риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно 

повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове)) и Управленски риск (риск, при който 

възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от управленски фактори 

(напр., прозрачна корпоративна структура). 

Подробно описание на относимите рискове на устойчивостта се съдържа в Политиката за 

интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на изготвяне на инвестиционни 

консултации относно финансови инструменти на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, която е 

достъпна на интернет страницата на Дружеството www.selectam.bg.  

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на 

равнище субект  

Съгласно чл. 4, параграф 1, буква б от Регламента, УД не отчита неблагоприятните въздействия 

на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно със 

спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, 

както и с приложимите политики и процедури на УД. 

Причините за решението на Управляващото дружество към момента включват: 

- Актуалното ниво на възможен достъп до качествена и достоверна информация на ниво 

емитенти; 

- Липса на относима информация, разкривана от емитентите; 

- Актуалното ниво на възможен достъп до консистентна публична информация за 

сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници; 

- Потенциалното ниво на необходимите разходи за използване на посочените по-горе 

пакети от данни спрямо мащаба на дейността на Дружеството; 

-  Необходимост от евентуално въвеждане на нови технологични решения в дейността на 

Дружеството с цел правилно прилагане на регулациите и потенциалните нови вътрешни 

политики и политики в тази връзка; 

- Продължаващата процедура по разработването на единната европейска правна рамка във 

връзка с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта за участниците на 

финансовите пазари. 

Съгласно чл. 7, параграф 2 от Регламента, посочената по-горе информация се оповестява 

от УД, в съответствие с чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, своевременно и 

достатъчно време преди предоставянето на инвестиционната консултация 

относнофинансови инструменти на съответния Възложител по ясен и подходящ начин. 



 

  

Информация дали и кога УД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните 

въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото 

това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило 

инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД: 

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД активно оценява потенциалните предимства и недостатъци 

при имплементирането на нови техники при изготвяне на инвестиционни консултации относно 

финансови инструменти, като цели подсигуряване максимална защита на интересите на 

Клиентите.  

Позовавайки се на своята ангажираност, след отпадането на посочените по-горе причини, и след 

отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, действайки с цел 

максимална защита интересите на своите Клиенти, УД ще се стреми да започне да отчита 

неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, 

със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна 

консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД. 

УД ще подсигури непосредствено оповестяване на потенциалните промени в текущата 

информация по Регламента на своята интернет страница – www.selectam.bg, както и ще 

предостави ясно обяснение на потенциалните промени в съответствие с чл. 12 от Регламента. 

Маркетингови съобщения 

Съгласно чл. 13 от Регламента, без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-

специално директиви 2009/65/ЕО, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97 и Регламент (ЕС) № 1286/2014, УД 

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД гарантира, че маркетинговите  съобщения не противоречат на 

актуалната информация, оповестена съгласно Регламента. 

Публикуване на информация във връзка с Регламента 

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 

г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите 

услуги, УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД публикува актуална информация за Дружеството 

във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги на своята интернет страница – 

www.selectam.bg. 

Съгласно чл. 12 от Регламента, при промяна в информация, публикувана в съответствие с чл. 

3, 5 или 10 от Регламента, УД следва да публикува ясно обяснение на промяната на своята 

интернет страница. Актуализацията към 16.04.2021 г. е с цел предоставяне на уточняващо 

допълнение, съдържащо описанието на рисковете за устойчивостта и на начина, по който 

тези рискове са интегрирани в процеса на изготвяне на инвестиционни консултации относно 

финансови инструменти от страна на УД, както и ясни причини защо към момента УД не 

отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху 

факторите на устойчивост, както и информация дали и кога възнамерява да започне да ги 

отчита. 

Към 16.04.2021 г. информацията за УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, във връзка с 

устойчивостта в сектора на финансовите услуги съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г., е актуална и вярна. 

 

http://www.selectam.bg/
http://www.selectam.bg/

