
СЕРТИФИЦИРАЩО 

ЗА ЛИЦА ПО ЧЛ. 65, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 38 
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

11, 12 и 14 октомври 2022 г. 
от 13:00 до 19:00 ч.*

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Покриване на регулаторните изисквания по чл. 70 

във връзка с чл. 65 и 66 от Наредба № 38.

ЗА КОГО Е НЕОБХОДИМО И ПОЛЕЗНО: За лица, предлагащи финансови инструменти на 

клиенти на инвестиционни посредници (ИП) и банки, брокери, инвестиционни консултанти, 
управители, изпълнителни членове на управителния орган или прокуристите на ИП и банки, както 
и за служители на аналогични длъжности в други финансови институции.

11.10.22
1. Нормативни изисквания и вътрешни правила 
на инвестиционния посредник
2. Регулиране на финансовия пазар в България 

1. Икономикс 
2. Оценка на акции 

12.10.22

1. Икономикс 
2. Оценка на акции 

14.10.22
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ЛЕКТОРИ:

Портфолио мениджър, 
„КЕЙ БИ СИ АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ“ 
НВ – КЛОН

Член на СД на УД „Елана Фонд 
Мениджмънт“ АД; член на УС 
на БАУД и Председател на 
Правния комитет на БАУД

организира

КЪДЕ: Online по ZOOM /всички имат достъп до запис от събитието, който ще е на разположение в 

рамките на период от две седмици./ Линк за достъп до обучението ще бъде изпратен допълнително. 
по мейл.

Иван Димитров Георги Малинов

www.balip.com

За контакт:
Евгений Жишев
jichev@balip.com

*Допълнително след края на всяки модул се отделят 40 минути за подготовка за изпита, 
въпроси и отговори.



МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕ И СРОК: 

Извършва се оценяване в съответствие с чл. 70 във връзка с чл. 71 от Наредба № 38, като ще се 

проведе дистанционен изпит под формата на тест. 

Изпитът ще се проведе онлайн и става достъпен за курсистите след приключване на материала, 

който се преподава, а срокът за неговото полагане е 1 седмица, като всеки курсист ще се яви на 

него в удобно за него време. 

В случай, че някой от курсистите не е имал възможност да участва в курса в периода на неговото 

провежданене, но разполага със записа му, също ще може да се яви на изпита.

Краен срок за полагане на изпита е 23.10.2022 до края на деня. 

Изпитът ще бъде оценяван съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 38. Резултатът ще бъде достъпен за

курсиста и за институцията работодател, която заплаща курса. 

Работодателите съхраняват предоставената им от БАЛИП информация в съответствие с изискването 

на чл. 70, ал. 4 от Наредба № 38. 

СЕРТИФИЦИРАЩО 

ЗА ЛИЦА ПО ЧЛ. 65, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 38 
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ДОКУМЕНТ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО В КУРСА: 

Ще се издава сертификат за участие в обучението. Списък със служителите, преминали курса и 

положили изпит, ще се съхранява в БАЛИП и в случай на необходимост ще бъде предоставян на КФН 

с оглед упражняването на надзорните й функции и правомощия. 

за членове на БАЛИП:

1 курсист от компания: 160 лв 

+3 курсиста от компания: 120 лв/курсист 

ЦЕНА НА МОДУЛ:

1 курсист от компания: 80 лв/ курсист 

2 курсиста от компания: 140 лв/курсист 

за нечленове на БАЛИП:

1 курсист от компания: 200 лв 

+3 курсиста от компания: 160 лв/курсист 

2 курсиста от компания: 180 лв/курсист 

Българска асоциация на лицензираните 
инвестиционни посредници 

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Таксите за участие в курса
се заплащат по банков път*:

* В случай, че заплащате посещение само на 
конкретен/конкретни модул/модули от курса, 

молим в платежното нареждане като основание за плащане 
да посочите името/имената на самия/самите модул/модули.

ЦЕНИ:

За контакт:
Евгений Жишев
jichev@balip.com
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