
ТАРИФА 
ЗА БАЗОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ  И КОМИСИОННИ,  ПРИЛАГАНИ ОТ  ИП КАПМАН АД 

 
 

I. Сделки с финансови инструменти (ФИ) на БФБ АД, подавани на гише в ИП Капман АД 
 

1. Сключване на договор без такса 
2. Приемане и оттегляне на нареждания за сделки 

с ФИ          
без такса 
 

3. Сключване на сделки с акции, права и други 
капиталови ФИ 

1.5% от стойността на сделката, мин. 20 
лева + таксите и комисионните за БФБ АД и 
ЦД АД 

4. Сключване на сделки с държавни;общински; 
корпоративни облигации  

0.1% от стойността на сделката + таксите 
и комисионните за БФБ АД и ЦД АД 

5. Сключване на РЕПО сделки по договаряне 
 

6. Приемане и оттегляне на заявки при 
корпоративни събития 

по договаряне 
 

7. Покупка на ФИ на Приватизационен пазар  0.45% от стойността на сделката, но не по-
малко от 20.00 лева 

8. Участие в Централизиран публичен търг (ЦПТ) 
при плащане с компесаторни инструменти (КИ) 

 

8.1 при номинална стойност на КИ до 4 999 лева 1.5% от стойността на сделката + 20.00 лева 
8.2 при номинална стойност на КИ до 5 000  - 49 

999 лева 
1.25% от стойността на сделката + 50.00 
лева 

8.3 при номинална стойност на КИ до 50 000  - 199 
999 лева 

1.00% от стойността на сделката + 100.00 
лева 

8.4 при номинална стойност на КИ до 200 000  - 499 
999 лева 

0.5% от стойността на сделката + 200.00 
лева 

8.5 при номинална стойност на КИ над 500 000 
лева 

по договаряне + 400.00 лева 

9. За институционални и професионални 
инвеститори 

по договаряне 
 

Върху комисионните по раздел I, т.1-9 не се начислява и не се дължи ДДС 
 
II. Сделки с финансови инструменти на чуждестранни пазари, подавани на гише в ИП Капман АД 
 
10 Сключване на сделки с ФИ*  
10.1 Xetra, Euronext, German regionals, Austria и други 

пазари в ЕС 
0.4% от стойността на сделката - мин. EUR 
30.00  

10.2 UK 0.4% от стойността на сделката - мин. GBP 
30.00  

10.3 USA 0.04  USD за акция, мин. USD 40.00 
10.4 За институционални и професионални 

инвеститори 
 

по договаряне 

*Допълнително са дължими: транзакционни данъци, в случай че такива се удържат за съответния пазар, както и банкови такси.   

Върху комисионните по раздел II, т.10.1-10.4 не се начислява и не се дължи ДДС 
 

III. Сделки с финансови инструменти на извън регулиран пазар 
 

11. Сключване на договор без такса 
12. Приемане и оттегляне на нареждания за сделки с 

ФИ 
по договоряне 

 
13. Сключване на сделки с ФИ по договаряне 
14. Приемане и оттегляне на нареждания за сделки с 

ДЦК 
без такса 



15. Нареждане за участие на първичен аукцион на 
ДЦК 

10.00 лева 
 

16. За одобрени нареждания на първичен пазар по договаряне 
17. Сделки с ДЦК на вторичен пазар по договаряне 
Върху комисионните по раздел III, т.11-17 не се начислява и не се дължи ДДС 
 

 
IV. Сделки с финансови инструменти през системата CTrader 

 
IV.1  Комисионни за сделки на БФБ АД 
 
18. Сключване на договор без такса 
19. Годишна такса  без такса 
20. Приемане и оттегляне на нареждания за сделки с 

ФИ 
без такса 

21. Сключване на сделки с ФИ 0.375% от стойността на сделката + 
таксите и комисионните за БФБ АД и ЦД 
АД 

22. За институционални и професионални 
инвеститори 

по договаряне 

 
IV.2  Комисионни за сделки на чуждестранни пазари** 
 
23. Сключване на договор без такса 
24. Xetra, Euronext, German regionals, Austria и  

други пазари в ЕС 
0.3% от стойността на сделката - мин. 
EUR 25.00  

25. UK 0.3% от стойността на сделката - мин. 
GBP 25.00  

26. USA 0.03 USD за акция, мин. USD 30.00 
27. За институционални и професионални 

инвеститори 
по договаряне 

** *Допълнително са дължими: транзакционни данъци, в случай че такива се удържат за съответния пазар, както и банкови такси.   

Върху комисионните по раздел IV, т.18-27 не се начислява и не се дължи ДДС 
 

 
V. Управление на портфейл на клиент 

 

28. Сключване на договор без такса 
29. Сключване на сделки с ФИ приложимите разходи по сделката 
30. Възнаграждение за ИП 20% от нетния положителен резултат 

определен към 30.06. и 31.12.на 
съответната година  

Върху комисионните по раздел V, т.28-30 се начислява и се дължи ДДС 
 

VI. Попечителски услуги 
 

31. Сключване на договор без такса 
32 Такса за съхранение на клиентски активи на 

непрофесионален клиент*** 
 

32.1. Съхранение на парични средства на 
непрофесионален клиент  

0.5% годишна такса от стойността на 
наличността при ИП, 

32.1. Съхранение на финансови инструменти на 
непрофесионален клиент  

0.1% годишна такса от стойността на 
наличността при ИП 

33. Захранващ трансфер на финансови инструменти 2.50 лева на трансфер 
34. Прехвърляне на финансови инструменти по друг 

регистър или при друг ИП 
10.00 лева на трансфер (емисия) 

35. Издаване на депозитарна разписка за книжа по 
клиентски регистър 

2.00 лева 



36. Приемане на ФИ от друг ИП без такса 
 

*** Таксата се формира от сбора на таксите за съхранение на финансовите инструменти и на паричните средства, като пазарната 

стойност на финансовите инструменти, респективно на паричните средства се изчислява към последния ден на съответния месец 

или към последния работен ден на съответния месец, ако последният календарен ден е неработен. Таксата за дължи ежемесечно, 

като минималният й размер е 0,20 лв. 

Върху комисионните по раздел VI, т.31-36 се начислява и се дължи ДДС 
 

VII. Регистрационно агенство 
 

37. Сключване на договор без такса 
38. Издаване на дубликат на депозитарна разписка 12.50 лева 
39. Промяна на персонални или сгрешени данни 12.50 лева 
40. Искане за издаване на портфейл за притежавани 

ФИ/КИ на физическо лице 
20.83 лева 
 

41. Искане за издаване на разширен портфейл за 
притежавани ФИ/КИ на физическо лице, с данни 
на членовете на ЦД АД, при които се намират 
сметките им  

50.00 лева 
 

42. Искане за издаване на  портфейл за притежавани 
ФИ/КИ за физическо лице актуален към стара 
дата 

50.00 лева 
 

43. Искане за издаване на портфейл за притежавани 
ФИ/КИ на юридическо лице 

150.00 лев 
 

44. Искане за издаване на разширен портфейл за 
притежавани ФИ/КИ на юридическо лице 

150.00 лева 
 

45. Искане за издаване на портфейл за притежавани 
ФИ/КИ на юридическо лице актуален към стара 
дата 

150.00 лева 
 

46. Извършване на процедура по наследство или 
дарение 

50.00 лева +10 лева за всеки трансфер 
 

47. Издаване на удостоверение Наредба на МС за 
прилагане на чл.7, ал. 3 от ЗВСОИ 

50.00 лева 
 

48. Други документи и удостоверения по договаряне 
Върху комисионните по раздел VII, т.37-48 се начислява и се дължи ДДС 
 

 
VIII. Касови и безкасови операции 

 

49. Внасяне на суми в български лева до 5 000 лева 0.25 % върху внесената сума минимум 5 лв., 
максимум 300 лева 

50. Теглене на суми в български лева  до 5 000 лева 
при възможност от страна на посредника  

0.55 % върху теглената сума  минимум 4 лв. 
 

51. Извършване на изходящ превод чрез системата 
БИСЕРА 

банковите разноски по превода 
 

52. Извършване на изходящ превод чрез системата 
РИНГС  

банковите разноски по превода 
 

Върху комисионните по раздел VIII, т.49-52 не се начислява и не се дължи ДДС 
 

 

IX. Издаване на справки 
 

53. Изготвяне на справка за текущо състояние на 
портфейл финансови инструменти/парични 
наличности 

без такса 

54. Изготвяне на справка за движения по сметки за 
предходен период - до 12 месеца преди текущата 
дата 

20.00 лева 
 



55. Изготвяне на справка за движения по сметки за 
предходен период - от 12 месеца до 5 години 
преди текущата дата 

50.00 лева 
 

Върху комисионните по раздел IX, т.53-55 се начислява и се дължи ДДС 
 

 

X. Инвестиционно банкиране 
 
56. Изготвяне на информационен меморандум по договаряне 
57. Първично публично предлагане на ценни книжа по договаряне 
58. Вторично публично предлагане на ценни книжа по договаряне 
59. Търгово предлагане по договаряне 
60. Финансов анализ на компания по договаряне 
61. Инвестиционни консултации 150.00 лева с вкл. ДДС за започнат час 
Върху комисионните по раздел X, т.56-61 се начислява и се дължи ДДС 
 
Всяка една позиция в дадената тарифа подлежи на договаряне между Капман АД и негови клиенти.  
 
За услуги, непосочени изрично в настоящата тарифа, се събират такси и комисионни по договаряне. 
 

 
Настоящата тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите от дата 18.04.2022 г. и 
влиза в сила от 01.07.2022 г. 
 


