
ТАРИФА 

ЗА БАЗОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ  И КОМИСИОННИ,  ПРИЛАГАНИ 

ОТ  ИП КАПМАН АД 

 

I. Базови разходи 

- Такси на БФБ-София АД 

- Трансфер по сключена сделка в Централен Депозитар АД            0,60лв 

- Такса приемане поръчка за ценни книжа на гише при ИП            1,00лв. 

- DVP такса при покупка на финансови инструменти на БФБ            2,00 лв 

- Откриване на сметка финансови инструменти в ЦД             1,00 лв 

- Трансфер на финансови инструменти от регистър А-Б  2,50лв 

- Трансфер на финансови инструменти към друг ИП   10,00 лв 

- Трансфер на финансови инструменти от регистър Б-А                     10,00 лв 

- Издаване на депозитарна разписка      2,00 лв 

- Проверка наличност                  0,60лв 

 

II. Брокерски услуги 

II.1. При сделки на извънрегулиран пазар                       по договаряне 

        II.2. При сделки с финансови инструменти на БФБ- София АД - минимум 

6.00лв. и процент върху стойността на сделката, както следва: 

  

  - При стойност на сделката до 10 000 лв.     1,5% 

  - При стойност на сделката от 10 001-50 000 лв.               1,00% 

  - При стойност на сделката над 50 000 лв.                          по договаряне 

 

      II.3 Сделки с финансови инструменти чрез дистанционна система за търговия                        

 

Брокерско възнаграждение в размер на 0,375% върху стойността на сделката, 

минимум 1.20лв., платимo за всяка изпълнена поръчка, плюс такса трансфер по всяка 

сключена сделка 0,60лв.  

   

II.3. При сделки с компенсаторни инструменти/КИ/ на БФБ-София - минимум 

6.00лв. и процент върху стойността на сделката, както следва: 

 

- При номинална стойност на КИ до 30 000лв.    1,5% 

- При номинална стойност на КИ от 30 000-50 000лв.   1,25% 

- При номинална стойност на КИ от 50 000-100 000лв.   1,00% 

- При номинална стойност на КИ над 100 000лв.   по договаряне 

 

II.4. При сделки с държавни/корпоративни/общински облигации на БФБ- 

София - минимум 6.00лв. и процент върху стойността на сделката, както следва: 

 

- При стойност на сделката до 10 000 лв.     0,5% 

- При стойност на сделката от 10 001-50 000 лв.    0,25%  

- При стойност на сделката над 50 000 лв.    по договаряне 

 

II.5. При участие в закрити аукциони срещу КИ на БФБ-София - минимум 

6.00лв и процент върху номинала, както следва: 

 

- При номинална стойност на КИ до 100 000лв    0,5% 

- При номинална стойност на КИ над 100 000лв   по договаряне 

 

    II.6. Покупко-продажба на ДЦК извън БФБ-София АД- минимум 6.00лв. и 

процент върху стойността на сделката, както следва:  
 

- При стойност на сделката до 10 000 лв.    0,5% 



- При стойност на сделката от 10 001-50 000 лв.   0,25%  

- При стойност на сделката над 50 000 лв.   по договаряне 

 

  II.7. Услуги по плащане с компенсаторни инструменти (КИ) по чл.13 от ЗСКИ 

-   за плащания с номинал на КИ до 4 999 лв.    20,00лв  

-   за плащания с номинал на КИ  от 5 000 до 49 999 лв.              50,00лв  

-   за плащания с номинал на КИ  от 50 000 до 499 999 лв.           100,00лв    

 -  за плащания с номинал на КИ  над 500 000 лв.                                  200,00лв  

 

 За институционални инвеститори      по договаряне  

 

 

III. По договори за доверително управление     
 

20% (двадесет процента) от реализирания положителен финансов резултат, плюс 

всички базови разходи по сделките за покупка/продажба на ценни книжа. 
 

 

IV. Покупко-продажба на валута - по договаряне 

 

V.  Представителство на клиенти  

-  Гласуване от името на клиент на общи събрания 100 лв 

-  Получаване на дивидент от името на клиент 100 лв 

-  Трансфер на налични финансови инструменти 150 лв 

 

VI. Регистрационно агентство 

- Издаване на дубликат на депозитарна разписка               10,00лв 

- Промяна на персонални или сгрешени данни                   12,00лв 

- Искане за издаване на портфейл на физическо лице        250,00лв 

- Искане за издаване на портфейл на юридическо лице      250,00лв 

- Дарителство                            50,00 лв и разходите по 

прехвърлянето 

 

Извършване на процедура по наследство: 

- Изготвяне на портфейл на починало лице                       250,00 лв 

- Наследство                                                     250,00лв. на транзакция 

 

VII. Издаване на удостоверение по Наредбата за прилагане на чл.7, ал.3 от 

ЗВСОИ                                                                        25,00 лв  

 

VIII.  Други 

-  Изготвяне на информационен меморандум по договаряне 

-  Финансов анализ на компания  по договаряне 

-  Инвестиционни консултации по договаряне 

- Изготвяне на уведомления, съгласно чл.145 от ЗППЦК  по договаряне 

-  Блокиране на финансови инструменти в Централен депозитар  - 100,00 лв 

-  Вписване на договор за залог 100,00лв 

- Издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за блокиране на финансови  

инструменти 20,00лв 

- Съхраняване на парични средства на клиент по сметка за парични средства на 

клиенти на ИП, открита при лице по чл. 34, ал. 3, т. 1-3 ЗПФИ – 0,5% годишно върху 

държаните по сметка парични средства * 

- Съхраняване на финансови инструменти по сметка на клиента към сметката на ИП 

в депозитарна институция – 0,1% годишно върху стойността на финансовите 

инструменти * 



-  Съхраняване на финансови инструменти по подсметка на клиента към сметката 

на трето лице в депозитарна институция – по договаряне 

 

IX.  Инвестиционни консултации 

- за физически лица                                                         150,00лв/1час 

- за юридически лица                                                      По договаряне 

- за клиенти на „Капман“ АД                                         По договаряне 

 

 
Забележки:  

* Изчислява се и се заплаща/удържа по реда и при условията на Общите условия на ИП, приложими 

към договорите с клиенти и съответния договор с клиента, като размерът на възнаграждението не може 

да е по-малък от 1 лв. (един лев). Професионални клиенти по смисъла на ЗПФИ, включително клиенти, 

квалифицирани от ИП като професионални по тяхно искане - не дължат съответното възнаграждение.  

 

Всяка една позиция в дадената тарифа подлежи на договаряне между Капман АД и 

негови клиенти.  

 

Върху комисионните по посочените по-горе сделки, които не са освободени от 

ДДС съгласно чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС, се удържа ДДС. 

 

 

 

Председател на СД:                                             Изпълнителен директор:   

 

(Николай Ялъмов)                                            (Сибила Грозданова-Янкова) 

 

   

 

 

   

Настоящата тарифа е приета на заседание на Съвета на директорита от дата 

06.10.2006г. и е изменена и допълнена с решение на Съвета на директорите от 

15.12.2008г. (в сила от 01.01.2009г.), изменена с решение на Съвета на директорите 

от 17.02.2009г. (в сила от 01.03.2009г.), изменена и допълнена с решение на Съвета 

на директорите от 25.01.2010г., изменена и допълнена с решение на Съвета на 

директорите от 29.03.2010г. (в сила от 01.04.2010г.), изменена и допълнена с 

решение на Съвета на директорите от 28.12.2010г. (в сила от 01.01.2011г.)., 

изменена и допълнена с решение на Съвета на директорите от 06.01.2012г. (в сила 

от 09.01.2012г.)., изменена и допълнена с решение на Съвета на директорите от 

31.07.2012г. (в сила от 01.08.2012г.)., .)., изменена и допълнена с решение на Съвета 

на директорите от 24.01.2013г. (в сила от 24.01.2013г.). .)., изменена и допълнена с 

решение на Съвета на директорите от 11.06.2013г. (в сила от 17.06.2013г.). 

 

 

 

  


