
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

За трета поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни 
консултанти 

 

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с 

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за 

подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни 

консултанти.  

Обучението стартира на 9 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” 

и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации. Курсът ще 

продължи до 18 ноември, като ще бъде предоставена възможност на курсистите да се явят 

на пробен изпит на 24 ноември.  

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само 

теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със 

своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с 

професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на 

инвеститорите към капиталовия пазар. 

Предвидено е кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, 

определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и 

правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД. 

Провеждането на курсовете е възложено на висококвалифицирани професионалисти в 

областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши училища и 

Българската CFA Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен практически опит в 

областта на търговията с финансови инструменти, управление на портфейли, анализ и 

оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и др., работили са и работят за 

дружества – професионални участници на капиталовия пазар или институции, съставляващи 

елементи от неговата инфраструктура. Част от лекторите са придобили правоспособност на 

сертифицирани финансови аналитици (CFA). 

Подробна информация относно начина на записване и стойността на курса може да бъде 

намерена на сайтовете на двете асоциации: www.balip.com и www.baud.bg, както и на тел. 
+359 2 962 54 81, e-mail: evjichev@balip.com 
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