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Бутиковото финансово дружество има ак-
тивна комуникационна политика, насочена 
към повишаване на интереса на граждани-
те към инвестициите като цяло: в спес-
товни планове, в дялове от договорни фон-
дове и към доверителното управление на 
портфейли от инвестиции.
Разговаряме с Главния изпълнителен ди-
ректор Ивайло Ангарски и Главния инвес-
тиционен мениджър на дружеството Дра-
гомир Великов
 
1. Управляващо дружество Компас Ин-
вест вече 15 години е на българския па-
зар; помните ли какво ви мотивира при 
стартирането на този бизнес преди 15 
години?
Др.Великов: Аз съм вече повече от 25 
години изцяло в света на инвестициите. 
Личната ми мотивация дойде още от мла-
дежките ми години, в началото на 90-те 

когато започнах работа в един от най-го-
лемите по това време търговски отдели 
в света на инвестиционните банки – този 
на Dresdner Kleinwort Wasserstein във Франк-
фурт. В този период се запознах и с Дра-
гомир Великов, с когото бяхме насрещни 
страни по много сделки с финансови ин-
струменти и с течение на времето раз-
брахме, че имаме много сходни виждания 
за глобалните пазари. Неслучайно през 
2010 година, когато повечето управляващи 
дружества и инвестиционни посредници 
изпитваха затруднения след фалита на Ли-
мън Брадърс, именно с Драгомир съзряхме 
потенциала за растеж на Българския пазар 
за управление на активи под формата на 
доверително управление. Само година по-
късно вече бяхме придобили управляващо 
дружество с пълен лиценз, три взаимни 
фонда и стойност на активите под сани-
тарния минимум за оцеляване на лиценза – 

години. Тогава темата за управление на 
парите на другите беше още нова. Излe-
зе култовия филм „Wallstreet” и серийният 
„Градът на капитала“ и като че ли това 
запали интереса на много хора по това 
време и направи темата за инвестиции-
те атрактивна. Допълнително, ниското 
ниво на проникване на инвестиционните 
услуги в България и Централна и Източна 
Европа в сравнение със страните от За-
падна Европа и другите развити държави, 
говореше за потенциала на растеж и нуж-
дата от инвестиционни продукти в бъде-
ще. Постепенно изградих кариерата си на 
финансист като преминах през търговия 
с Държавни ценни книжа, инвестиционно 
банкиране и консултиране, и логично през 
2011 година взехме решение с Иво Ангар-
ски да придобием управляващо дружество. 
Иво Ангарски: Точно преди 20 години се 
сбъдна една дългоочаквана от мен мечта, 
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де факто трябваше да започнем от под 
чертата. Това още повече ни мотивира да 
предложим на българския пазар най-добро-
то от световните практики в доверител-
ното управление с уникалния за нас индиви-
дуален подход и грижа за всеки клиент, за 
да отговорим на все по-голямото търсене 
от страна на българските фирми и граж-
дани на професионално управление на сво-
бодни парични средства.  

2. Мотото на управляващото друже-
ство е „Вашият личен инвестиционен 
съветник“. Смятате ли, че финансова-
та култура на  българите към финансо-
во инвестиционните продукти се пови-
ши за тези години? Търсят ли ви много 
хора и фирми за за съвети и консулта-
ции във финансовата сфера?
Др.Великов: Смятам, че хората си пови-
шиха финансовата култура. По-заможните 
се обърнаха към инвестиционните инстру-
менти. Масово клиентите имат нужда от 
време, за да разберат спецификата на фи-
нансовите продукти например фактът, че 
те се отличават от банковите депозити. 
Има засилен интерес към инвестиции, но 
е необходима и много информация и кому-
никация от страна на нас финансистите. 
Управляващо дружество Компас Инвест е 
финансово бутиково дружество, и в този 
смисъл ние можем да предложим индивиду-
ални инвестиционни услуги за конкретен 
клиент, който не е в някой от 7-те упра-
влявани от нас колективни инвестиционни 
схеми. Това, което е наша особеност е, че 
като бутиково финансово дружество, ние 
можем да предложим управление на благо-
състоянието според индивидулността на 
човек и неговата лична толерантност 
към риска.
Иво Ангарски: Да,  водещ фактор тук е 
по-младото поколение, като мнозина  сега 
вече много по-рано осъзнават необходи-
мостта да инвестират в младите си го-
дини, за да осигурят бъдещето си. Те имат 
апетит към дигитални решения за финан-
сите си, интересуват се от дългосрочни 
решения с по-висок потенциал за растеж. 
През последните години се забелязва и все 
по-засилен интерес от страна на фирми 
с временно свободни средства. Благода-
рение на персоналния подход към всеки 
един клиент, внимателното анализиране 
на неговата толерантност към риск, ин-
вестиционните му предпочитания и прио-
ритети, ние идентифицираме подходящи 
възможности за инвестиране, поставяме 
ясни инвестиционни цели, и разработва-
ме цялостна стратегия за управление на 
активите и благосъстоянието на всеки 
един от нашите клиенти.

3. Компас Инвест управлява повече от 

140 млн. лв. активи. Какво е бремето, 
каква е отговорността на вас като 
СЕО, CIO  и членове на Съвета на ди-
ректорите, как вие виждате тази от-
говорност?
Др.Великов: 
Годините на опит  ми помагат в социален 
аспект да поема отговорността за упра-
влението на „парите на другите“. Работил 
съм с привлечени средства много време, 
през което изградих и собствен капитал, 
като моите инвестиции също са във фон-
дове на Компас Инвест. В  този смисъл 
моите интереси и интересите на нашите 
клиенти сa в унисон. 
Иво Ангарски:  Когато един гражданин 
довери парите си на Компас Инвест или 
някой собственик на бизнес ни предостави 
свободните средства на фирмата, това 
за нас е най-голямата отговорност. Не 
случайно едно от най-популярните „непи-
сани“ правила в света на инвестициите е, 
че когато работиш с парите на другите 
трябва да си многократно по-отговорен, 
отколкото ако инвестираш само собстве-
ни средства. Естествено позициите, кои-
то заемаме в Компас Инвест ни карат да 
бъдем отговорни освен към нашите клиен-
ти, но и към целия екип на управляващото 
дружество, без който нямаше да успяваме 
да постигаме високи резултати и да про-
дължаваме да растем. Тези отговорности 
по-скоро ми дават вътрешна мотивация 
да не спирам да работя и да се развивам в 
името на общия успех на Компас Инвест, 
което от своя страна предполага успех за 
клиентите и екипа ни.

4. Напоследък има интерес от страна 
на хората  към инвестиция в договорни 
фондове, вие управлявате 7 договорни 
фонда; каква е вашата стратегия по от-
ношение на договорните фондове, които  
предлагате? Защо точно такива?
Др.Великов: Част от нашите договорни 
фондове са с фокус и експозиция в Бълга-
рия и отговарят на интересите на ин-
стутиционалните ни клиенти. Глобални-
те икономически тенденции са покрити 
от глобалния ни фонд в акции ДФ Компас 
Глобъл Трендс, който е флагманът на фон-
довете ни, носител на няколко награди, 
подходящ за физически лица и спестовно-
инвестиционни планове. Ако хората имат 
интерес към акции на компании в Европа,  
то подходящ фонд е ДФ Компас Евросе-
лект. Напоследък активно комуникираме 
и един от нашите балансирани фондове 
ДФ Компас Фъндс Селект-21. Това е фонд, 
който отговаря на нуждата от финансов 
инструмент, който да се противопоставя 
на темпа на инфлацията, от една страна, 
и от друга страна - да предлага умерено 
ниво на риск, за да бъде алтернатива за 

средствата от прекратените неизгодни 
за хората депозити в банките.

Иво Ангарски: Инвестициите в договор-
ни фондове изискват по-малко средства 
от покупка на имот, да кажем, освобо-
дени са от данъци, характеризират се с 
бърза ликвидност при възникнала нужда 
от теглене на пари и предлагат различ-
на доходност при различни нива на риск. 
Благодарение на спестовните планове 
към някои от нашите фондове, хората мо-
гат да се възползват от възможността 
всеки месец да заделят суми според въз-
можностите си, които да бъдат редовно 
инвестирани и по този начин едновре-
менно спестяват част от средствата 
си и инвестират. Разбира се, времевият 
хоризонт за най-добра възвръщаемост 
при инвестицията във фонд е между 3 и 
5 години. Колкото по-дълго бъдат оставе-
ни парите да работят за инвеститора, 
бидейки инвестирани през фонда в кошни-
ца от финансови инструменти, толкова 
по-големи ще бъдат шансовете не само 
да не се претърпят загуби, но и да се по-
стигне доходност. В краткосрочен план 
стойността на инвестициите са зависи-
ми до голяма степен от текущите коле-
бания на пазарите.   

5. Актуалната тема в българското об-
щество в последно време е инфлацията; 
нека кажем за едно средно българско се-
мейство, какво е полезно да направи за 
неговото лично благосъстояние?
Др.Великов: Най-доброто нещо при инфла-
ция е човек да инвестира в собствените 
си умения и способности.  Има инвестиции 
- убежища от инфлация. Това могат да бъ-
дат инструменти с инфлационна клауза, ак-
ции върху недвижими имоти, инфраструк-
тура, енергийни акции, TIPS-ове – ценни 
книжа, обвързани с индекса на потреби-
телските цени в САЩ и др.  Добро разпре-
деление на инвестициите във време на 
инфлация е 1/3 злато, 1/3 енергийни акции, 
1/3 недвижими имоти или фондове, инвес-
тиращи в имоти напр. земеделска земя. Не 
се изморявам да повтарям нещо, което 
все повече се превръща в моя мантра за 
„непрестанното инвестиране“, т.е. всеки 
трябва да има инвестиционен план и да 
заделя регулярно някаква сума в собствен 
инвестиционен план. Друг важен момент 
е „навреме“ – ако например преди 10 годи-
ни сме инвестирали в инструменти върху 
акции, с течение на времето щяхме да 
натрупаме сума, която в момента да ни е 
солиден финансов буфер. Но като цяло, ко-
гато става въпрос за инвестиции, колкото 
по-рано започнем да инвестираме, толко-
ва по-добре и най-важното редовно, дори и 
с по-малко средства. 
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Най-важното за хората е да знаят: 

Всички лични свободни средства с хори-
зонт:
•  Над 10 години – да се инвестират в 

акции и взаимни фондове в акции -ДФ 
Компас Глобал Трендс или ДФ Компас 
Евроселект 

•  От 3-10 години - комбинация от ба-
лансиран портфейл от акции и обли-
гации например ДФ  Компас Фъндс 
Селект 21

•  До  3 години - следва да сме по-кон-
сервативни и да инвестираме във 
фондове на паричния пазар и /или 
разплащателни  сметки. 

Иво Ангарски:  Решението е да се инвес-
тира и то редовно. Инвестирането е чу-
десен начин да помогнете на спестявани-
ята си да се справят с инфлацията. Това 
включва поемане на известен пазарен 
риск, но колкото по-дълъг е хоризонтът 
ви за инвестиране, толкова по-малка е ве-
роятността да загубите пари. Както каз-
ва легендарния инвеститор Уорън Бъфет, 
следващото най-добро нещо след това да 
инвестирате в себе си, за да се предпа-
зите от инфлацията, е да притежавате 
част от „прекрасен бизнес“. Това е така, 
защото независимо какво се случва със 
стойността на парите, продуктът или 
услугата на бизнеса все още ще бъдат 
търсени, ако разбира се, са достатъчно 
добри.  Ето защо инвестициите с по-го-
ляма експозиция към акции (нещо харак-
терно за решенията на Компас Инвест) 
се представят много добре в периоди на 
инфлация.

6. Компас Инвест управлява портфей-
ли на доверително управление или лични 
инвестиционни портфейли на физически 
лица и на фирми. Какво бихте казали на 
фирмите и на индивидуалните клиенти –  
какъв е големият плюс да имат такъв 
портфейл?
Др.Великов: При институционалните кли-
енти строго следваме инвестиционната 
стратегия на клиента, така както ни я е 
задал, продиктувано и от регулаторните 

изисквания, но обикновено в този случай 
работим с хора, които много добре раз-
бират рисковете и очакванията за доход-
ност. 
За фирмите можем да предложим управле-
ние на свободните им средства в зависи-
мост от цикъла на плащанията, като под-
държаме висока ликвидност.
Иво Ангарски: Безспорно най-големия плюс 
за клиентите на Компас Инвест е бутико-
вия и индивидуален подход към всеки един 
доверител. Тук можем да направим аналогия 
с професионално ушит по поръчка костюм 
от високо качествени материали. Този 
тип услуга дава възможност още в самото 
начало да се определи точният инвecти-
тopcки пpoфил, който зaвиcи oт peдицa 
фaктopи - възpacт, paзмep нa cвoбoднитe 
cpeдcтвa, инвecтициoнни цeли, oчaквaния 
зa дoxoднocт, cтeпeн нa тoлepaнтнocт 
към pиcк, вpeмeви xopизoнт, изиcквaния зa 
ликвиднocт нa cpeдcтвaтa и дp. Едва то-
гава и след детайлни обсъждания с клиен-
та се пристъпва към структуриране и уп-
равление на индивидуалния инвестиционен 
портфейл, като през целия процес се водим 
от най-високите стандарти в индустрия-
та и попадаме под стриктния контрол на 
Комисията по финансов надзор. Уникалното 
предимство за нашите клиенти е синхрона 
и баланса, който постигаме в това клиен-
тите да не губят пълния контрол върху па-
рите си и същевременно да получат в наше 
лице най-добрата и професионална грижа за 
свободните им средства спрямо техните 
индивидуални нужди.

7. Да ви попитаме какви са вашите 
прогнози за пазара за тази година; и 
какво е най-разумно да направят хора-
та, които имат регулярни доходи от 
заплати, както и тези, които са натру-
пали една по-значителна сума, като ин-
вестиция през 2022 година? 
Др. Великов: Отново моя инвестицион-
на мантра „keep calm and keep buying” - с 
една дума не спирай да инвестираш, осо-
бено ако пазарите падат и при всеки 10% 
спад на пазара, удвоявайте сумата, която 
сте си приготвили да инвестирате. Не съ-
ветвам клиентите си физически лица, да 

гледат пазарите, защото понякога това 
може да е пристрастяващо и да се вземат 
емоционални решения, които са в ущърб на 
инвестицията им. Те и затова се обръщат 
към нас. На нашите анализатори това им 
е работата да следят пазарите всеки ден, 
часове наред и решенията ни се основават 
на дълги години опит. Веднъж, за една пре-
зентация, си направихме труд да сметнем 
колко години опит има екипът на Компас 
Инвест, кумулативно всеки член на екипа, 
и излезе, че имаме опит на капиталовите 
пазари повече от 100 години. Колкото и да 
се опитва човек, който не е финансист, не 
може да инвестира цялото си време, за да 
управлява инвестициите си професионално, 
освен ако не се занимава с това всеки ден. 
Така че съветът ми е инвестирайте редов-
но, макар и с по-малки суми и използвайте 
инвестиционен консултант, който еже-
дневно това работи. Ето и рецептата от 
топ 1%  най-богатите хора в САЩ, за тези 
които имат спестени по-значителни суми. 
Те инвестират 60% от своите средства 
във взаимни фондове в акции или директно 
в акции; 15-16% в недвижими имоти, а оста-
налото в ликвидни средства. 
Иво Ангарски: Не се наемам да правя 
краткосрочни прогнози и предсказания за 
пазарите. Това, което показва историята, е 
че светът не спира да се развива и както е 
видно от пазарните индекси през последни-
те близо 100 години откакто има статис-
тика, бизнесите и икономиките по света 
винаги са успявали да се възстановят и да 
продължат да еволюират дори и след най-
големите катаклизми и кризи. Тази година 
несъмнено е белязана с голяма волатил-
ност, ето защо моят съвет към хората, 
които са ориентирани дългосрочно и имат 
амбициозни цели за своето финансово бъде-
ще, е да се обърнат по най-бързия начин към 
своя личен инвестиционен съветник. Ние 
от Компас Инвест сме на пазарите за тях, 
за да ги навигираме през тези турбулентни 
времена, предлагащи атрактивни инвести-
ционни възможности в дългосрочен план.

За връзка с Компас Инвест:
02 4390133; marketing@compass-invest.eu; 
www.compass-invest.eu 

Compass Invest JSC is among the leading asset management companies on the Bulgarian market since 2007 and holds a full license from the FSC 
(Financial Supervision Commission). Compass Invest manages over 70 mln. EUR in seven UCITS mutual funds with different investment strategies and 
risk tolerance as well as in discretionary management portfolios. The highly skilled team comprises of investment professionals (bankers, advisers and 
analysts) with wide experience, exceptional financial expertise and a global network of contacts. In the recent years, the mutual funds of Compass Invest 
have been in the Top 3 in the independent rankings of funds on the Bulgarian market. Compass Invest offers а professional, tailor-made discretionary 
portfolio management to clients by helping them pursue their wealth management goals. This service is suitable for institutional investors, businesses 
and high-net-worth individuals. The company serves significant number of institutional and individual clients, established local and international institu-
tions, as well as individuals from different areas of public and professional life. In addition to investment in mutual funds and asset management services, 
Compass Invest also offers individual savings plan linked to its high-yield mutual funds.

Contact us on: Tel.+35924390133; email: marketing@compass-invest.eu; www.compass-invest.eu




