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ТАРИФА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ 

на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД 

(в сила от 01.06.2018г. ) 

1. За сключване на сделки с акции на „Българска фондова борса – София” АД 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с акции, 

с изключение на заявки за записване на 
акции 

без такса 

Изменение или оттегляне на поръчки за 
сделки с акции 

без такса 

Сключване на сделки с акции от клиенти 
на регулиран пазар, при стандартен 
брокерски договор 

2% от стойността на сделката, но не по-
малко от 20 лева 

При оборот до 25 000 лева за предходно  
календарно тримесечие  

1.10% от стойността, но не по-малко от 2 
лева на сделка 

При оборот от 25 001 лева до 100 000 лева 
за предходно  календарно тримесечие 

0.70% от стойността, но не по-малко от 2 
лева на сделка  

При оборот от 100 001 до 250 000 лева за 
предходно  календарно тримесечие  

0.50% от стойността, но не по-малко от 2 
лева на сделка  

При оборот от 250 001 до 500 000 лева за 
предходно календарно тримесечие  

0.30% от стойността, но не по-малко от 2 
лева на сделка  

При оборот над 500 000 лева за 
предходно календарно тримесечие 

по договаряне 

Сключване на РЕПО сделки с акции 0.10% от стойността на сделката, но не по-
малко от 20 лева 

Приемане и оттегляне на заявки за 
записване на акции 

без  такса, с изключение на случаите, 
когато в документите по предлагането 
или в решение на водещите мениджъри 
по предлагнето е  посочено друго 

Издаване на удостоверение за 
притежавани финансови инструменти, 
намиращи се на подсметка при ИП 
„София Интернешънъл Секюритиз” АД 

5  лева 
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2. За сключване на сделки с акции извън регулиран пазар на финансови инструменти 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с акции и 
други капиталови инструменти 

по договаряне 

Изменение или оттегляне на поръчки за 
сделки с акции и други капиталови 
инструменти 

по договаряне 

Сключване на сделки с акции и други 
капиталови инструменти 

по договаряне 

 

3.  За сключване на сделки с финансови инструменти през системата COBOS 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с 
финансови инструменти, подадени по 
електронен път, през системата COBOS 

без такса 

Изменение или оттегляне на поръчки за 
сделки с финансови инструменти през 
системата COBOS 

без такса 

*Годишна такса за сертификат  60 лева  

Годишна такса за сертификат за всяка 
следваща година, на клиент, който има 
сключени сделки с финансови 
инструменти за над 100 000 лева през 
предходната година 

без такса 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти през системата COBOS 

0.35% от стойността на сделката, но не по-
малко от 2 лева  

*Върху посочената такса се начислява  ДДС. 
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4. За сключване на сделки с облигации и ДЦК, които се търгуват на „Българска фондова 
борса – София” АД 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с 
облигации, ДЦК и други дългови 
инструменти 

без такса 

Изменение или оттегляне на поръчки за 
сделки с облигации, ДЦК и други дългови 
инструменти 

без такса 

Сключване на сделки с облигации, ДЦК и 
други дългови инструменти 

0.30% от стойността на сделката 

Сключване на сделки с облигации, ДЦК и 
други дългови инструменти на стойност от 
5 001 лева до 20 000 лева 

0.20% от стойността на сделката 

 

Сключване на сделки с облигации, ДЦК и 
други дългови инструменти на стойност 
над 20 000 лева 

0.10% от стойността на сделката 

 

5. За сключване на сделки с облигации и ДЦК извън регулиран пазар на финансови 
инструменти 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с 
облигации, ДЦК и други дългови 
инструменти 

по договаряне 

Сключване на сделки с облигации, ДЦК и 
други дългови инструменти 

по договаряне 

 

6.1. За сключване на сделки с финансови инструменти в чужбина 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Приемане на поръчки за сделки с 
финансови инструменти 

без такса 
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Приемане и оттегляне на заявки за 
записване на акции 

без  такса, с изключение на случаите, 
когато в документите по предлагането 
или в решение на водещите мениджъри е  
посочено друго 

Изменение или оттегляне на поръчки за 
сделки с финансови инструменти 

без такса 

Сключване на сделки с финансови инструменти на Основни пазари – Германия, 
Франция, Великобритания, САЩ 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти в Германия до 250 000 
валутни единици за съответния пазар 

0.50%  от стойността на сделката, не по-
малко от EUR 15 на сделка 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти във Франция до 250 000 
валутни единици за съответния пазар 

0.50%  от стойността на сделката, не по-
малко от EUR 15 на сделка 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти във Великобритания до 
250 000 валутни единици за съответния 
пазар 

0.50%  от стойността на сделката, не по-
малко от EUR 15 на сделка 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти в САЩ до 250 000 валутни 
единици за съответния пазар 

0.50% от стойността на сделката, не по-
малко от USD 15 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти на основни пазари над 
250 000 валутни единици за съответния 
пазар 

по договаряне 

Сключване на сделки с финансови инструменти на Екзотични пазари – Австралия,  
Япония, Хонк Конг и др. 

Сключване на сделки с финансови 
инструменти на екзотични пазари 

по договаряне  

6.2. За сключване на сделки с финансови инструменти през платформата за маржин 
търговия Exact Trading 

Услуги Такси и комисиони 

Спот и/или фючърсна търговия с валутни 
двойки, суровини – COTTON, COCOA, 
SUGAR, OILs; индекси – W20, UK 100, US 
2000;  

**Съгласно общите условия на  

търговия  на Exact Trading и събираните  
през платформата  разходи. 

** Условията и спредовете в търговията  на “Exact  Trading” 
https://www.xtb.com/en/trading-services/account-information/market-specification 
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7. За извършване на попечителски услуги 

Услуги Такси и комисиони 

За финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса-София АД 

** Поддържане на сметки за пари на 
непрофесионален клиент при 
инвестиционния посредник 

0.25 % от стойността на парите на клиента, 
при инвестиционния посредник, за всяко 
тримесечие 

**Поддържане на сметки за финансови 
инструменти на непрофесионален клиент 
при инвестиционния посредник 

0.05 % от стойността на финансовите 
инструменти на клиента при 
инвестиционния посредник, за всяко 
тримесечие 

Поддържане на сметки за финансови 
инструменти или пари на лица, 
класифицирасни като професионални 
клиенти  

без такса 

Поддържане на сметки за финансови 
инструменти или пари на лица, посочени 
в чл. 77г, ал.2 от ЗППЦК при ИП 

без такса 

Трансфер на финансови инструменти към 
инвестиционния посредник 

без такса 

*Трансфер на финансови инструменти 
към друг инвестиционен посредник и/или 
към Регистър А на Централен депозитар 
АД 

0.50%  от общата пазарна стойност на 
финансовите инструменти, изчислена на 
база цена затваряне за последния 
работен ден, предхождащ  подаването на 
нареждането за всяка една емисия 
финансови инструменти, но не по-малко 
от 20 лева 

За финансови инструменти, търгувани на чуждестранни пазари 

*За съхранение и попечителство на 
финансови инструменти търгувани на 
основни пазари (Германия, Франция, 
Великобритания, САЩ и др.)  

0.15% годишно от пазарната стойност на 
съответния финансов инструмент към 
края на всеки месец, платими на всяко 
тримесечие, но не по-малко от 5 лева 

*Такса Корпоративни събития (Събиране 
на доходи, Обратни изкупувания, 
дивиденти по формата на акции и др.) 

Според тарифата на съответния 
международен депозитар 

*За прехвърляне на финансови 
инструменти от сметка в сметка и за 
изходящ трансфер към друг депозитар   

EUR 25 за основни пазари; 

за екзотични пазари според тарифата на 
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съответния депозитар 

* Върху таксите се начислява ДДС. 

**Таксите се събират съгласно обявените от ФКИ вноски, върху таксите се начислява 
ДДС 

8. За управление на портфейл на клиент 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Управление на портфейл на стойност от 
20 000 лева до 50 000 лева 

0.40% от стойността на всяка сделка, 
сключена на основни пазари + 20% от 
нетния положителен финансов резултат 
за финансовата година 

Управление на портфейл на стойност от 
50 001,00 лева до 100 000 лева 

0.40% от стойността на всяка сделка, 
сключена на основни пазари + 15% от 
нетния положителен финансов резултат 
за финансовата година 

Управление на портфейл на стойност над 
100 000 лева 

0.40% от стойността на всяка сделка, 
сключена на основни пазари + 10% от 
нетния положителен финансов резултат 
за финансовата година 

 

9. За извършване на дейност като регистрационен агент 

Услуги Такси и комисиони 

Сключване на договор без такса 

Предварително сключени между страните 
сделки с финансови инструменти 

1% от стойността на сделката, но не по-
малко от 20 лева, от всяка една от 
страните по сделката 

 

 

Услуги Такси и комисиони 

*Извършване на процедура по наследство 
или дарение на финансови инструменти 

150 лева 

*Издаване на дубликат на депозитарна 
разписка 

10.50 лева  
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*Справка за състояние на  обикновен 
портфейл на физически лица 

 20 лева 

*Справка за състояние на разширен 
портфейл на физически  лица 

30 лева 

*Справка за състояние на портфейл към 
стара дата на физически лица 

30 лева 

*Справка за състояние на обикновен 
портфейл на юридически   лица 

100 лева 

*Справка за състояние на разширен 
портфейл на юридически   лица 

100 лева 

*Справка за състояние на портфейл към 
стара дата на юридически  лица 

100 лева 

* Върху таксите се начислява ДДС. 

 

10. За извършване на касови и безкасови операции в български лева 

(максимален размер на  сумата по операцията - 10 000 лева). 

Услуги Такси и комисиони 

Внасяне на суми в български лева  0.10% върху внесената сума, но  не по-
малко от 0.50 лева  

Теглене на суми в български лева с 
еднодневна предварителна заявка 

0.10% върху теглената сума, но не по-
малко от 0.50 лева 

Теглене на суми  в български лева без 
предварителна заявка при възможност от 
страна на посредника; 

0.10% върху теглената сума, но не по-
малко от 0.50 лева 

Извършване на изходящ превод, чрез 
системата БИСЕРА 

2 лева 

 

Извършване на изходящ превод, чрез 
системата  РИНГС 

банковите разноски по превода 

 

11. За извършване на касови операции във валута (максимален размер на сумата по 
операцията - 5 000 валутни единици). 

 

Услуги Такси и комисиони 
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Внасяне на суми на каса в ИП във валута 0.15% върху сумата, но не по-малко от 
EUR 1  

Изходящ превод на суми във валута банкови разноски по превода 

Входящ превод на суми във валута банкови разноски по превода 

Теглене на суми на каса в ИП във валута 0,30% върху сумата, но не по-малко от 
EUR 1  

 

12. За издаване на справки 

Услуги Такси и комисиони 

*Изготвяне на официални справки за 
салда и движения по клиентска сметка за 
период до 1 година 

20 лева 

*Официални справка за движения или 
салда по клиентска сметка за период над 
1 година 

50 лева 

* Върху таксите се начислява ДДС. 

 

13. За инвестиционно банкиране 

Услуги Такси и комисиони 

*Поемане на емисии финансови 
инструменти 

по договаряне 

*Първично публично предлагане на 
финансови инструменти 

по договаряне 

*Вторично публично предлагане на 
финансови инструменти 

по договаряне 

*Частно пласиране на емисии финансови 
инструменти 

по договаряне 

*Осъществяване на търгово предлагане 
на финанансови инструменти 

по договаряне 

*Изготвяне на анализ на финансовото 
състояние на дружество 

по договаряне 

*Инвестиционни консултации 50 лева на започнат час 
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* Върху таксите се начислява ДДС. 

 

§ 1. ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД си запазва правото да договаря такси и 
комисиони, различни от посочените в Тарифата.  

§ 2. Обявените от ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД комисиони не включват 
комисионите  и таксите на регулираните пазари и депозитарни институции за сключването 
на сделки с финансови инструменти. 

§ 3. ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД публикува на видно място на интернет 
страницата си всяко изменение и допълнение на Tарифата. 

Тарифата е приета с решение по протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП 
„СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, проведено на 25.05.2018г. 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: 

 

      Ивайло Томов _____________________ 

                                               Атанас Трайчев         _____________________ 

                                               Галина Зайцева         _____________________ 
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