
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ 
НА ЕВРО-ФИНАНС АД



Глава I 
СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА EFOCS 

 
Чл. 1. Сделки с акции, права, компенсаторни инструменти и други на БФБ АД* 

За непрофесионални клиенти 0,30% 
За професионални клиенти 0,20% 
Минимум 3,00 лв. на изпълнена поръчка 

 
Чл. 2. Сделки с облигации на БФБ АД* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,10% 
Минимум 5 лв. на изпълнена поръчка 

 
Чл. 3. Сделки с акции, права и други капиталови инструменти на XETRA (XETR)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,05% 
Минимум € 4 на изпълнена поръчка 

 
Чл. 4. Сделки с акции, права и други капиталови инструменти на  

Börse Frankfurt (XFRA)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,10% 
Минимум € 6 на изпълнена поръчка 

 
Чл. 5. Сделки с дялове на взаимни фондове на Börse Frankfurt (XFRA)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,20% 
Минимум € 7 на изпълнена поръчка 

 
 Чл. 6. Сделки с облигации на Börse Frankfurt (XFRA)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,10% 
Минимум € 4 на изпълнена поръчка 

 
* С включени разходи на трети страни. 
 Съгласно категоризацията на клиенти според Закона за пазарите на финансови  
 инструменти /ЗПФИ/. 

 
 

Глава II 
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА 

 
Раздел I 

Сделки и прехвърляния в изпълнение на нареждания, 
подадени в офис или по телефон 

 
 Чл. 7. Сделки с акции, права, компенсаторни инструменти и други на БФБ АД* 

За сделка на стойност до 10 000 лева 1,50% 
За сделка на стойност от 10 000 до 50 000 лева 1,00% 
За сделка на стойност над 50 000 лева по договаряне 
Минимум 5 лв. на изпълнена поръчка 

 
 



Чл. 8. Сделки с акции, права, дялове на взаимни фондове и други капиталови 
финансови инструменти на Frankfurt Stock Exchange (XETR и XFRA)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,40% 
Минимум € 10 на изпълнена поръчка 

 
Чл. 9. Сделки с капиталови финансови инструменти на друг регулиран пазар в 

чужбина** 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,25% 
Минимум € 10 на изпълнена поръчка 

 
 Чл. 10. Сделки с облигации в страната и в чужбина (с изключение на ДЦК по чл. 11)* 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,10% 
Минимум 10 лв. на изпълнена поръчка 

 
Чл. 11. Сделки и операции с държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани по 
 Наредба № 5 на БНБ – по договаряне. 

 
Чл. 12. Обслужване на репо-сделки с ценни книжа 

За професионални и непрофесионални клиенти 0,20% 
Минимум 20 лв. 

 
* С включени разходи на трети страни. 
** Допълнително се събират и разходите на трети страни. 

 
 

Раздел ІІ 
Други операции с ценни книжа 

 
Чл. 13. Регистрация на сделки и други прехвърляния, предварително договорени 

между страните 

по договаряне мин. 50 лв. 
 

Чл. 14. Входящ трансфер по регистър на ЕВРО-ФИНАНС АД 

без комисиона 
 

Чл. 15. Изходящ трансфер от регистър на ЕВРО-ФИНАНС АД по лична сметка в  
Централен Депозитар АД (ЦД АД) 

5 лв. 
 

Чл. 16. Изходящ трансфер от регистър на ЕВРО-ФИНАНС АД: 

Ценни книжа и компенсаторни инструменти, търгувани 
на регулиран пазар 

0,10% от пазарната им стойност, 
мин. 50 лв. /макс. 1 000 лв. 

Дългови ценни книжа, търгувани на нерегулиран пазар 0,10% от номинала, 
мин. 50 лв. / макс. 1 000 лв. 

 
Чл. 17. Издаване на депозитарна разписка от ЦД АД 

10 лв. 



 
Чл. 18. Издаване на дубликат на депозитарна разписка 

20 лв. 
 

Чл. 19. Корекция на лични данни в ЦД АД 

25 лв. 
 

Чл. 20. Наследяване или дарение 

10 лв. на трансфер 
Минимум 50 лв. 

 
Чл. 21. Вписване на допълнителни обстоятелства по договор за залог 

50 лв. 
 

Чл. 22. Справки по портфейл от ценни книжа в ЦД АД (с включен ДДС) 

за физически лица (обикновен) 20 лв. 
за физически лица (разширен) 30 лв. 
за юридически лица 130 лв. 

 
Чл. 23. Издаване на удостоверение за липсата/наличието на вписани  

обстоятелства (с включен ДДС) 

официална справка от ЦД 10 лв./запис, мин. 50 лв. 
справка по интернет 30 лв. 

 
 

Глава III 
КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ 

 
Раздел I 

Касови операции 
 
Чл. 24.  Внос на средства на каса 

без комисиона 
 

Чл. 25.  Теглене на средства на каса 

0,60% 
 
 

Раздел ІІ 
Банкови преводи 

 
Чл. 26.  Входящ банков превод 

без комисиона 
 

  



Чл. 27.  Изходящ банков превод в лева* 

чрез системата БИСЕРА 1 лв. 
чрез системата RINGS 15 лв. 

*С включени разходи на трети страни 
 

Чл. 28. Изходящ банков превод в чуждестранна валута 

съгласно тарифите на обслужващите банки 
  
 

Раздел III 
Прехвърляния 

 
Чл. 29.  Прехвърляне на средства между сметки в ЕВРО-ФИНАНС АД 

без комисиона 
 
 

Глава IV 
РАЗНИ ОПЕРАЦИИ (С ВКЛЮЧЕН ДДС) 

 
Чл. 30. Потвърждение по сделки/операции с ценни книжа чрез писмо с обратна 

разписка 

6 лв. 
 

Чл. 31.  Писмени справки за извършени операции 

по договаряне 
 

Чл. 32.  Изготвяне на проучвания, анализи, консултации и др. 

по договаряне 
 

Чл. 33. Изготвяне на справки относно ценни книжа (наличности по регистър,  
движения, цени и др.), извън стандартните отчети предоставяни от  
ЕВРО-ФИНАНС АД по реда на ЗППЦК 

по договаряне 
 

Чл. 34. Попечителски и други такси, начислявани по отношение на финансови 
инструменти, съхранявани при УниКредит Булбанк АД 

според тарифата на УниКредит Булбанк АД 
 

 

 
  



Глава V 
СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ  
НА INTERACTIVE BROKERS 

 
Чл. 35. Сделки с финансови инструменти: 
 

Капиталови инструменти,  Борсово търгувани фондове и Варанти 
Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с капиталови инструменти,  борсово търгувани фондове и варанти, може да бъде намерена 
на адрес:  

Commissions Stocks | Interactive Brokers Ireland 
 
 
 

Дългови ценни книжа 
Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с дългови ценни книжа, може да бъде намерена на адрес: 
Commissions Fixed Income | Interactive Brokers Ireland 

 
 
 

Фючърси 
 Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с фючърси, може да бъде намерена на адрес: 
Commissions Futures | Interactive Brokers Ireland 

 
 

Опции 
Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с опции, може да бъде намерена на адрес: 
Commissions Options | Interactive Brokers Ireland 

 
 
 

Ценни метали 
Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с ценни метали, може да бъде намерена на адрес: 
Commissions Metals | Interactive Brokers Ireland 

 
 
 

Договорни и взаимни фондове 
Подробна информация за всички такси, комисиони и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по сделки с договорни и взаимни фондове, може да бъде намерена на адрес: 
Mutual Funds Outside the US | Interactive Brokers Ireland 

 
 
 

Валутни сделки (FX) 
Подробна информация за всички такси, комисиони, лихви и разходи на трети страни, начислявани от Interactive 

Brokers по валутни сделки, може да бъде намерена на адрес: 
Commissions Spot Currencies | Interactive Brokers Ireland 

 
 
 

Договори за разлика 
 Подробна информация за всички такси, комисиони, лихви и разходи на трети страни, начислявани от 

Interactive Brokers по сделки с договори за разлика, може да бъде намерена на следните адреси: 
Share CFDs | Interactive Brokers Ireland, Index CFDs | Interactive Brokers Ireland,  

Forex CFDs | Interactive Brokers Ireland, Metals CFDs | Interactive Brokers Ireland 

https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49808&re=amer
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49808&re=amer
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49821&re=amer
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49814&re=amer
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49811&re=amer
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49820&re=apac
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49825&re=apac
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49818&re=apac
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49830&re=apac
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49832
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49833
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=49834


 
 

Чл. 36. В случай че Interactive Brokers** прилага кредитна/дебитна лихва към 
подсметките на клиентите, ЕВРО-ФИНАНС АД ще прилага съответно 
намаление/увеличение със 100 базисни пункта. В случай на такси за 
вземане на заем, начислявани от Interactive Brokers**, ЕВРО-ФИНАНС АД 
ще прилага по-голямата от фиксираната такса за вземане на заем от 1,00% 
или променливата такса за начисляване на заем от 25%. 

 
** Подробна информация за всички кредитни/дебитни лихви и такси за вземане на заем, 
начислявани от Interactive Brokers, може да бъде намерена на следните адреси:  

Margin Rates and Financing | Interactive Brokers Ireland, 
Interest Rates | Interactive Brokers Ireland, 
Short Sale Cost | Interactive Brokers Ireland 

 
 

Глава VI 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§.1. В настоящата Тарифа са посочени таксите и комисионите, които ЕВРО-ФИНАНС АД 
събира по обичайните операции с клиенти. За непредвидените в тази Тарифа операции 
се събират такси и комисиони по договаряне. 

§.2. Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, при операции по 
управление на индивидуален портфейл, ЕВРО-ФИНАНС АД събира комисиони както 
следва: 

2.1. за сделки с финансови инструменти, търгувани на БФБ-София и XETRA Франкфурт – 
съответните комисиони за търговия през платформата EFOCS, приложими за 
професионални клиенти; 

2.2. за сделки с финансови инструменти, извън тези по т. 2.1 – 50% от стандартния 
размер на комисионите, предвидени в настоящата Тарифа; 

2.3. във всички останали случаи – стандартните комисиони, предвидени в настоящата 
Тарифа. 

§.3. Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, таксите и 
комисионите, посочени в тази Тарифа, се прилагат задължително. В случай че 
прилагането на дадена такса и/или комисиона съгласно настоящата Тарифа обезсмисля 
извършването на дадена операция, поради особености в нейния характер и/или обем, 
изпълнителните директори на ЕВРО-ФИНАНС АД имат право да действат в конкретния 
случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството. 

§.4. В случаите, когато в дадено нареждане е посочено, че дължимите такси и 
комисиони са за сметка на бенефициента и ЕВРО-ФИНАНС АД не успее да ги събере от 
него, ЕВРО-ФИНАНС АД си запазва правото да събере дължимите такси и комисиони от 
наредителя. 

§.5. Пазарна стойност на финансови инструменти означава стойността определена по 
смисъла на Наредба № 23 от 08.02.2006г. на КФН за условията и реда за оценка на 
клиентските активи. 

§.6. Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, ЕВРО-ФИНАНС АД 
събира дължимата от страна на клиента сума за такси, комисиони и други разходи в 
момента на извършване на операцията. Всички други разходи, свързани с финансовите 

https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=46782
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=46788
https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=46787


инструменти на клиента и извършваните от него операции, които са платими към трети 
страни, са изцяло за сметка на клиента и в тази връзка същите ще му бъдат 
префактурирани, съответно начислени от страна на ЕВРО-ФИНАНС АД. 

§.7. Освен в случаите, където изрично не е посочено друго, таксите, определени като 
процент, се събират върху стойността на съответната операция. 

§.8. Настоящата Тарифа е приета с решение на Съвета на директорите на  
ЕВРО-ФИНАНС АД по Протокол № 412 от 29.11.2022г. и влиза в сила от 03.01.2023г. С 
влизането й в сила се отменя действащата до момента Тарифа за таксите и комисионите 
на ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти. 



 www.eurof inance.bg
ЕВРО-ФИНАНС АД
бул. „Христофор Колумб” №43, ет. 5, София 1592, 
тел.: 0700 156 56; факс: (02) 981 14 96
имейл: office@eurofinance.bg
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