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ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ СЪБИРАНИ ОТ  

“ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА” ООД  

ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ 

 

 
 

1.  Дейност като инвестиционен посредник  

1.1.  Приемане и обработка на поръчки за сделки с финансови инструменти По договаряне  

1.2.  Изпълнение на поръчки за сделки с финансови инструменти /вкл.и 

комисионната на  Българска Фондова Борса – София АД и таксите на 
Централен Депозитар АД/   

1.5% от стойността на сделката, ако не е уговорено друго в 

договора, но мин.3.00 лв. на изпълнена поръчка 

1.3.  Корекция към дадена поръчка  Без комисионна 

1.4.  Отмяна на поръчка  Без комисионна 

1.5.  Прехвърляне на финансови инструменти по клиентска подсметка при 

друг инвестиционен посредник * 

0.2% от пазарната стойност на финансовите инструменти, но 

минимум 25.00 лв. на емисия 
 

1.6.  Издаване на депозитарна разписка, следствие покупка на финансови 

инструменти * 

10.00 лв.  

1.7.  Проверка на наличност на финансови инструменти  5.00 лв. на депозитарна разписка/временно удостоверение  

1.8.  Сделки с облигации  0.1%, мин.5.00 лв.  

 * Таксите, събирани от ПФБК ООД по т.1.5 и 1.6. са без ДДС.  

2.  Дейност като регистрационен агент**  

2.1.  Издаване на дубликат на депозитарна разписка  25.00 лв.  

2.2.  Справка за портфейл на физическо лице  25.00 лв.  

2.3.  Справка за портфейл на юридическо лице  100.00 лв.  

2.4.  Промяна на персонални и сгрешени данни  10.00 лв. за физически  лица  

                              20.00 лв. за юридически лица 

2.5.  Дарителство и наследяване на ценни книжа  0.5% от стойността на сделката от всяка от страните, но 
минимум 20 лева на страна  

2.6.  Регистриране на предварително договорени сделки:  1% от стойността на сделката, но минимум 25.00 лв. на всяка 

от страните 

 * *Таксите, събирани от ПФБК ООД за услуги като регистрационен агент 

са без ДДС. 

 

3.  Допълнителни услуги *** 

3.1.  Извлечение от сметки за финансови инструменти или пари по e-mail за 

избран период от време 3 години назад 

Извлечение от сметки за финансови инструменти или пари по e-mail за 
избран период от време над 3 години назад 

5.00 лв. 

 

50.00 лв.  

3.2 Такса събирана от БФБ – София за регистрация и работа в COBOS 72.50 лв. 

3.2. Регистрация на емисии корпоративни акции и облигации в Централен 
Депозитар АД 

По тарифа на ЦД АД + 50 лв. такса за обслужване или по 
договаряне 

3.3. Закриване на облигационна емисия в Централен Депозитар АД По тарифа на ЦД АД + по договаряне 

3.4. Закриване на емисия корпоративни акции в Централен Депозитар АД По тарифа на ЦД АД + по договаряне 

3.5. Регистрация на промяна на номинала на акции По тарифа на ЦД АД + по договаряне 

3.6. Регистрация на апорт на финансови инструменти По тарифа на ЦД АД + по договаряне 
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3.7. Регистрация на преобразуване (вливане, сливане, отделяне и разделяне на 

дружества) в Централен Депозитар АД 

По тарифа на ЦД АД + по договаряне 

3.8. Вписване/заличаване на залог, издаване на удостоверение за вписани 

обстоятелства, вписване на допълнителни обстоятелства по договор за 

залог  

По тарифа на ЦД АД + 50лв. на всяка една услуга 

3.9. Вписване на блокиране/деблокиране на финансови инструменти, 

издаване на удостоверение за блокиране  

По тарифа на ЦД АД + 50лв. на всяка една услуга  

3.10.  Изготвяне и изпращане до съответните институции на Уведомление по 
чл.145 ЗППЦК  

По договаряне.  

3.11. Изготвяне и изпращане до Агенция за приватизация на Декларация по чл. 

7, ал. 3 от ЗПСК 

По договаряне 

3.12. Месечна такса за съхранение на финансови инструменти  0.12% без ДДС на годишна база от среденопретегления 

месечен обем на финансовите инструменти, оценени към 

последния ден на месеца 

 *** Таксите, събирани от ПФБК ООД за допълнителните услуги са без 

ДДС. 

 

4.  Управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти 

/минимална сума 200,000.00 лв./  

По договаряне  

5.  Инвестиционно обслужване****  

5.1. Приемане  на търгово предложение 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 

лева 

5.2.  Изготвяне на проспект на публични дружества  По договаряне  

5.3.  Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа  По договаряне  

5.4.  Изготвяне на проспект за облигационен заем  По договаряне  

5.5.  Попечителство на ценни книжа  По договаряне  

5.6.  Инвестиционно банкиране /за корпоративни клиенти/  По договаряне  

5.7.  Инвестиционни консултации:  

   - за физически лица  250.00 лв./1 час  

   - за корпоративни клиенти  По договаряне  

   - за клиенти на “ПФБК” ООД По договаряне  

5.8. Консултации на дружества относно капиталовата структура, 

промишлената стратегия   

 

По договаряне 

5.9. Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на 

общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти 

По договаряне  

 **** Таксите, събирани от ПФБК ООД за консултантски услуги са без 

ДДС. 

 

6.  Парични операции 

6.1. Разплащане с клиенти по банков път   По банкови такси (за банкови такси и комисионни над 
10.00лв.) 

6.2. Разплащане с клиенти в брой за суми до 5000 (пет хиляди) лв. (внасяне и 

теглене)  

По тарифа на обслужващата банка - Първа Инвестиционна 

Банка АД (за такси над 10.00лв.) 

Всички разходи за клиента са включени в тарифите и комисионните. 

ПФБК ООД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в конюктурата на пазара, какато и при промяна на 

тарифите на обслужващите я институции 
 

Настоящата тарифа влиза в сила от 08.04.2011 г. със Заповед на управителите на ПФБК ООД. 


