
                                   
 
 

• ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 
 
 

IX. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В СТРАНАТА 
 

 
А. ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА 
 

Чл. 1 Сделки с ДЦК на първичен пазар  

1. Одобрени поръчки 0.075% върху 
номиналната 
стойност,          
мин. 10 лв. 

2. Неодобрени поръчки 10 лв. на 
поръчка 

   

 

Чл. 2 Сделки с ДЦК на вторичен пазар по нареждане на 
клиент 

 

1. Посредничество за сключване на сделка  0.1% от 
стойността на 
сделката,           
мин. 10 лв. 

2. Сделка от собствен портфейл на ПИБ АД без комисиона 

 

 

Чл. 3 Операции, свързани с движение по регистри на ДЦК  

1. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при ПИБ АД по 
регистър на друг участник в ЕСРОТ 

10 лв. 

2. Прехвърляне на ДЦК от регистър на друг участник в 
ЕСРОТ по регистър на клиент  при ПИБ АД 

10 лв. 

3. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при ПИБ АД по 
негов регистър при друг участник в ЕСРОТ без промяна на 
собственост 

20 лв. 

4. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при друг 
участник в ЕСРОТ по негов регистър при ПИБ АД без 
промяна на собственост 

10 лв. 

   

 

Чл. 4 Други  

1.                            Откриване на регистър при ПИБ АД без такса                                  

2. Поддържане на подсметка за ДЦК с депозитар БНБ  

2.1. професионални клиенти  10 лв. месечно 



                                   
 
 

2.2. непрофесионални клиенти 0.06% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана 
месечно), мин. 
5 лв. месечно 

3. Блокиране на ДЦК по регистър, извън случаите на 
учредяване на залози по Закона за особените залози (ЗОЗ) 

25 лв. 

4. Подготвяне и обработка на документи за вписване на 
обстоятелства относно учредяване, изменение и 
заличаване на залози върху безналични ДЦК по ЗОЗ 

20 лв. 

5.  
 

Падеж на емисии 0.025% върху 
номиналната 
стойност на 
ДЦК 

6. Изготвяне на справка относно ДЦК, съхранявани при          
ПИБ АД, извън отчетите, предоставяни на клиенти по реда 
на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 2014/565 на 
Комисията 

 

6.1. 
 

извлечение от регистъра на ПИБ АД към текуща дата  5 лв. 

6.2. извлечение от регистъра на ПИБ АД към избрана дата - 
до 2 г. назад 

10 лв. 

6.3.  
 

за друг тип справка извън извлеченията по т.6.1. и 6.2. мин. 10  лв., 
макс. 50 лв. 

7. Издаване на сертификат за собственост на ДЦК без такса 

8.  Издаване на дубликат на сертификат за собственост на 
ДЦК 

5 лв. 

   
 
 

Забележка: 
 

 

1. За вписване на обстоятелства относно учредяване, изменение и заличаване 
на залози върху безналични ДЦК, освен предвидената в  чл. 4, т. 4 такса, се 
събират допълнително и държавни такси, съгласно одобрена от 
Министерския съвет тарифа.  

 

Б. КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ И КОМПЕНСАТОРНИ 
ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА 
 
 

Чл. 5 Посредничество при сключване на сделки с 
финансови инструменти 

 

1. За всяка подадена поръчка за покупка/продажба без такса 



                                   
 
 

2. При сделки с акции, права върху акции, варанти, борсово 
търгувани фондове (ETF), компенсаторни инструменти  

2.50 лв. на 
сделка, плюс 
комисиона 
върху 
стойността на 
всяка сделка, 
както следва: 

2.1. сделки на регулиран пазар при стойност на поръчка:  

2.1.1. до 20 000 лв. 0.8%,                  
мин. 5 лв. за 
поръчка 

2.1.2. от 20 001 до 100 000 лв. 0.45%,             
мин. 5 лв. за 
поръчка 

2.1.3. над 100 000 лв. по договаряне 

2.2. сделки, сключени през системата COBOS за сметка на 
клиенти на ПИБ АД 

0.50% 

2.3. Сделки, сключени извън регулиран пазар с:  

2.3.1. финансови инструменти, които не са допуснати до 
търговия на регулиран пазар 

комисионите по       
т. 2.1. по-горе 

2.3.2. финансови инструменти, допуснати до търговия на 
регулиран пазар 

комисионите по           
т. 2.1. по-горе, 
мин. 20 лв. 

3. При корпоративни, общински, ипотечни облигации – върху 
стойността на всяка сделка, при стойност на поръчката 

 

3.1. до 20 000 лв. 0.15%,               
мин. 10 лв. 

3.2. от 20 001 лв. до 100 000 лв. 0.10% 

3.3. над 100 000 лв. по договаряне 

4. При ценни книжа на “Приватизационен сегмент” при            
“БФБ-София” АД – върху стойността на поръчката 

 

4.1. до 50 000 лв. 2%, мин. 30 лв. 

4.2. от 50 001 лв. до 100 000 лв. 1.5% 

4.3. над 100 000 лв. по договаряне, 
мин. 0.30% 

5. При други финансови инструменти по договаряне 

   

 

Чл. 6 Управление на клиентски портфейл, инвестиционни 
съвети, проучвания и финансови анализи 

по договаряне 

   

 

Чл. 7 Други услуги, свързани с инвестиционно банкиране      по договаряне 

   



                                   
 
 

Чл. 8 Депозитарни и попечителски услуги  

1. Откриване на клиентска сметка за финансови 
инструменти към регистъра на ПИБ АД при “Централен 
депозитар” АД (ЦД)  

 

1.1  за първа сметка 3 лв. 

1.2. за всяка следваща  2 лв. 

2. Издаване на удостоверение за притежавани финансови 
инструменти по клиентска сметка при ПИБ АД от ЦД  

5 лв. 

3. Прехвърляне на финансови инструменти без промяна на 
собственост (трансфери) 

 

3.1.  
 

прехвърляне на финансови инструменти от собствена 
сметка на клиента при ЦД или от клиентска сметка при 
друг ИП по клиентска сметка към регистъра на ПИБ АД при 
ЦД (входящ трансфер) 

5  лв. 

3.2. прехвърляне на финансови инструменти от клиентска 
сметка към регистъра на ПИБ АД по собствена сметка на 
клиента при ЦД (изходящ трансфер) 
 

15 лв. 

3.3.  
 

прехвърляне на финансови инструменти от клиентска 
сметка, водена по регистъра на ПИБ АД при ЦД по 
клиентска сметка при друг инвестиционен посредник 
(изходящ трансфер) 

20 лв. 

4. Поддържане на сметка за финансови инструменти с 
депозитар  ЦД  

 

4.1. професионални клиенти  без такса 

4.2. непрофесионални клиенти 0.10% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана 
месечно)  

5.  
 

Изплащане на доходи по корпоративни ценни книжа и 
общински облигации  

5.1. изплащане на паричен дивидент, лихви и главница по 
сметка на клиент в ПИБ АД без такса 

5.2. изплащане на дивидент в акции без такса 

5.3. предоставяне на уведомление за изплатени дивиденти, 
лихви и главница     

5.3.1. на хартиен носител 2 лв. 

5.3.2. по електронна поща  без такса 

6.  
 

Услуги, свързани с търгово предлагане за обратно 
изкупуване или замяна на финансови инструменти 

 

6.1. подаване на заявление без такса 
  



                                   
 
 

6.2. сключване на сделка комисионите                
по чл. 5 

7. Услуги, свързани с упражняване на права върху акции, 
варанти, конвертируеми облигации   

7.1. 
подаване на заявление без такса 

7.2. 
 

записване на ценни книжа при увеличение на капитала на 
дружество 

по договаряне, 
мин. 10 лв. 

8.  
 

Записване на  финансови инструменти при първично 
публично предлагане  

по  договаряне, 
мин. 10 лв. 

9. Регистриране на допълнителни разпределения, сплит на 
акции и други задължителни корпоративни събития  по 
сметка за финансови инструменти на клиента при ПИБ АД 

без такса 

   

 

 

Чл. 9 
 

Изготвяне на справка относно финансови 
инструменти, съхранявани при ПИБ АД, извън 
отчетите, предоставяни на клиенти по реда на ЗПФИ 
и Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 на 
Комисията 

 

1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден 
при ПИБ АД към текуща дата 5 лв. 

2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден 
при ПИБ АД към избрана дата - до 2 г. назад 10 лв. 

3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 1 и 2 мин. 10 лв.,  
макс. 50 лв.  

   

 

 

Чл. 10 Услуги, предоставяни като Регистрационен агент  

1. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти 
по сделки, предварително сключени пряко между страните 

комисионите               
по чл. 5, т. 2.3.,           
мин. 20 лв. 

2. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти 
по дарение 

по договаряне, 
мин. 40 лв. 

3. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти 
по наследяване 

по договаряне, 
мин. 20лв., 
плюс 5 лв. на 
трансфер 
 

4. Изготвяне на справка за притежавани финансови  и 
компенсаторни инструменти от ЦД към текуща дата 
(справка за портфейл) 

20 лв. 
 

5. Изготвяне на справка за притежавани финансови и 
компенсаторни инструменти с данни за членовете на ЦД, 

50 лв. 
 



                                   
 
 

при които се водят сметките към текуща дата (справка за 
разширен портфейл) 

6. Изготвяне на справка за притежавани финансови и 
компенсаторни инструменти към избрана дата от ЦД 

50 лв. 
 

7. Издаване на дубликат на удостоверение за притежавани 
финансови и компенсаторни инструменти по собствена 
сметка при ЦД  

10 лв. 
 

8. Промяна на персонални данни  20 лв. 
 

9. Други услуги, предоставяни като Регистрационен агент, 
вкл. справки  по договаряне 

   

 

 
Забележки: 
 

 

1. Клиентите, които имат сключен договор с ПИБ АД за извършване на сделки с 
финансови инструменти през COBOS с достъп до COBOS - Client Portfolio, 
заплащат отделно и годишна такса за търговия, съгласно тарифите на „БФБ – 
София“ АД и ЦД 

2. За предоставяне на всички други банкови услуги и операции във връзка с 
изплащане на дивиденти, лихви и главница по корпоративни ценни книжа и 
общински облигации по чл. 8, т. 5.1. се прилагат таксите и комисионите в 
съответните раздели от Тарифата на ПИБ АД. 

3. В таксата по чл. 10, т.3 е включена таксата за изготвяне на справка по                               
чл. 10, т. 4. 

 

X. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ 

Чл. 1 Сделки с акции  

1. На регулиран пазар в САЩ мин. 0.05 щ.д. 
на акция, мин. 
25 щ.д. 

1.1. за сделки над 100 000 щ.д. или 20 000 броя акции  по договаряне 

2. На регулиран пазар в Европа  

2.1. за следните държави: 0.5% от 
стойността на 
сделката, мин., 
както следва: 

2.1.1. Германия /XETRA 20 евро 

2.1.2. Германия /FF 45 евро 

2.1.3. Австрия 45 евро 

2.1.4. Франция  35 евро 



                                   
 
 

 

 

Чл. 2 Сделки с облигации по нареждане на клиент 0.1% от 
стойността на 
сделката,                
мин. 50 евро 

   

 

 

Чл. 3 Сделки с фючърси по договаряне 

   

 

 
Чл. 4 Сделки с опции по договаряне 

   

 

 

Чл. 5 Депозитарни и попечителски услуги  

1. Поддържане на сметка за финансови инструменти с 
депозитар Clearstream-Luxemburg 

 

1.1. акции 0.20% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана 
месечно),              

2.1.5. Италия 55 евро 

2.1.6. Холандия 35 евро 

2.1.7. Великобритания 35 евро 

2.1.8. Люксембург 120 евро 

2.1.9. Швейцария 50 евро 

2.1.10. Белгия 45 евро 

2.1.11. Испания 120 евро 

2.1.12. Португалия 60 евро 

2.1.13. Финландия 45 евро 

2.1.14. Гърция 240 евро 

2.2. 
 

за сделки над 50 000 евро по договаряне 

3. На друг чуждестранен регулиран пазар по договаряне 

   



                                   
 
 

мин. 5 евро 
месечно 

1.1.1. при стойност на акциите над 100 хил. евро по договаряне 

1.2. облигации 0.15% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана 
месечно),  
мин. 5 евро 
месечно 

1.2.1. при държан номинал над 100 хил. евро по договаряне 

2. Прехвърляне на финансови инструменти (трансфери)  

2.1. прехвърляне на  финансови инструменти в рамките на 
Clearstream Banking Luxemburg (Internal)   

20 евро 

2.2. прехвърляне на  финансови инструменти  от Clearstream 
Banking Luxemburg към Euroclear France (Bridge) 

20 евро 

2.3. прехвърляне на финансови инструменти  от Clearstream 
Banking Luxemburg към други депозитарни институции 
(External) 

по договаряне 

2.4. трансгранично прехвърляне на ДЦК, емитирани на 
български пазар (с локален депозитар БНБ), към/от друг 
чуждестранен централен депозитар на финансови 
инструменти без промяна на собственост 

40 лв. 

2.5.  други видове прехвърляния (трансфери) на финансови 
инструменти 
 

по договаряне 

3. Изплащане на парични дивиденти, купонни плащания 0.225%,  
мин. 2 евро 

4. Изплащане на дивиденти в акции 2 евро плюс 
разноските 

5. Участие в процедура по обратно изкупуване  2 евро плюс 
разноските 

6. Регистриране на допълнителни разпределения и сплит на 
акции и други задължителни корпоративни събития по 
сметка за финансови инструменти на клиента при ПИБ АД 

2 евро плюс 
разноските 

7. Упражняване на права върху акции 0.10%,  
мин. 10 евро 
плюс 
разноските 

8. 
Покупка/продажба на права върху акции 

комисионите по 
чл. 1 плюс 
разноските 

9. Инструкции относно други корпоративни събития по 
желание на клиента по договаряне 

10. Уведомление за корпоративни събития, поискано от 
клиента 

2 евро 

11. Изготвяне на справка относно чуждестранни финансови 
инструменти, съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, 

 



                                   
 
 

предоставяни на клиенти по реда на ЗПФИ и Делегиран 
регламент (ЕС) № 2017/565 на Комисията  

11.1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден 
при ПИБ АД към текуща дата 

5 лв. 

11.2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден 
при ПИБ АД към избрана дата - до 2г. назад 

10 лв. 

11.3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 11.1. и 11.2. по договаряне, 
мин. 10 лева 

12. Услуги по възстановяване на платени данъци върху 
дивиденти, изплатени по сметка на клиент в ПИБ АД 

по договаряне 

   
 
 
 

Чл. 6 
 

Други такси и комисиони  

1. 
 

Оттегляне или корекция на нареждане по искане на 
клиента 

50 евро 

   
 
 
 

Забележки: 
 

 

1. Минималният размер на комисионата за поддържане на сметка за 
финансови инструменти, предвиден в чл. 5, т. 1.1 и т. 1.2., се взима за 
общ портфейл на клиента, независимо от вида финансови инструменти. 

2. Всички допълнителни разходи като данъци, държавни или регулаторни 
такси или други плащания към трети лица, които биха могли да възникнат 
при изпълнение на клиентско нареждане, сключване на сделка или 
предоставяне на други услуги, са за сметка на клиента и се събират 
допълнително към таксите и комисионите по настоящия раздел. 

 
 
 
 

 
 
 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 
 

 
 

Чл. 4 Банкови сметки на инвестиционни посредници 
(небанкови институции) за обслужване на 
разплащания по сделки с безналични финансови 
инструменти 

съгласно Глава 
втора, Раздел 
ХІІІ, чл. 5 

И СМ 
 

• ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за юридически лица 



                                   
 
 
 
 

ТКИXIII. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В СТРАНАТА 
 

А. ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА 
 

Чл. 1 Сделки с ДЦК на първичен пазар  

1. Одобрени поръчки 0.075% 
върху 
номиналната 
стойност,            
мин. 10 лв. 

2. Неодобрени поръчки 10 лв. на 
поръчка 

   

 
Чл. 2 Сделки с ДЦК на вторичен пазар по нареждане на 

клиент 
 

1. Посредничество за сключване на сделка 0.1% от 
стойността 
на 
сделката,                
мин. 10 лв. 

2. Сделка от собствен портфейл на ПИБ АД без 
комисиона 

   

 
Чл. 3 Операции, свързани с движение по регистри на ДЦК  

1. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при ПИБ АД по 
регистър на друг участник в ЕСРОТ 

10 лв. 

2. Прехвърляне на ДЦК от регистър на друг участник в ЕСРОТ по 
регистър на клиент  при ПИБ АД 

10 лв. 

3. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при ПИБ АД по 
негов регистър при друг участник в ЕСРОТ без промяна на 
собственост 

20 лв. 

4. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при друг участник 
в ЕСРОТ по негов регистър при ПИБ АД без промяна на 
собственост 

10 лв. 

   

 
Чл. 4 Други  

1. Откриване на регистър при ПИБ АД без такса 

2. Поддържане на подсметка за ДЦК с депозитар БНБ  



                                   
 
 

2.1. 
професионални клиенти  

20 лв. 
месечно 

2.2. непрофесионални клиенти 0.06% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти 
на годишна 
база 
(събирана 
месечно),              
мин. 20 лв. 
месечно 

3. Блокиране на ДЦК по регистър, извън случаите на учредяване 
на залози по Закона за особените залози (ЗОЗ) 

25 лв. 

4. Подготвяне и обработка на документи за вписване на 
обстоятелства относно учредяване, изменение и заличаване 
на залози върху безналични ДЦК по ЗОЗ 

20 лв. 

5.  
 

Падеж на емисии 
 

0.025% 
върху 
номиналната 
стойност на 
ДЦК 

6. Изготвяне на справка относно ДЦК, съхранявани при ПИБ АД, 
извън отчетите, предоставяни на клиенти по реда на  ЗПФИ и 
Делегиран регламент (ЕС) 2014/565 на Комисията 

 

6.1. 
 

извлечение от регистъра на ПИБ АД към текуща дата  5 лв. 

6.2. извлечение от регистъра на ПИБ АД към избрана дата -             
до 2 г. назад 

10 лв. 

6.3.  
 

за друг тип справка извън извлеченията по т. 6.1. и 6.2. мин. 20 лв., 
макс. 50лв. 

 
 
 
 

Забележка: 
 

 

1. За вписване на обстоятелства относно учредяване, изменение и заличаване 
на залози върху безналични ДЦК, освен предвидената в  чл. 4, т. 4 такса, 
се събират допълнително и държавни такси, съгласно одобрена от 
Министерския съвет тарифа.  



                                   
 
 

Чл. 6 Посредничество при сключване на сделки с финансови 
инструменти 

 

1. За всяка подадена поръчка за покупка / продажба без такса 

2. При сделки с акции, права върху акции, варанти, борсово 
търгувани фондове (ETF), компенсаторни инструменти  

2.50 лв. на 
сделка, плюс 
комисиона 
върху 
стойността на 
всяка сделка, 
както следва: 

2.1. сделки на регулиран пазар при стойност на поръчка:  

2.1.1. до 20 000 лв. 0.8%,           
мин. 5 лв.  
за поръчка 

2.1.2. от 20 001 до 100 000 лв. 0.45%,          
мин. 5 лв. за 
поръчка  

2.1.3. над 100 000 лв. по договаряне 

2.2. сделки, сключени през системата COBOS, за сметка на 
клиенти на ПИБ АД 

0.50%  

2.3. сделки, сключени извън регулиран пазар с:  

2.3.1. финансови инструменти, които не са допуснати до търговия 
на регулиран пазар 

комисионите по           
т. 2.1. по-горе 

2.3.2. финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран 
пазар 

комисионите по          
т. 2.1. по-горе, 
мин. 20 лв. 

Б. КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ И КОМПЕНСАТОРНИ 
ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА 

Чл. 5 Банкови сметки на инвестиционни посредници 
(небанкови институции) за обслужване на 
разплащания по сделки с безналични финансови 
инструменти 

 

1. Откриване на сметка 10 лв. 

2. Водене на сметка, вкл. извлечения 20 лв. 
месечно 

3. Обработка на паричния сетълмент на борсовите сделки за 
деня 

2 лв.  

4. Превод на парични средства от сметката за обслужване на 
разплащания по сделки с безналични финансови инструменти 
по друга разплащателна сметка на инвестиционния 
посредник при ПИБ АД 

0.50 лв. 

   

   



                                   
 
 

3. При корпоративни, общински, ипотечни облигации – върху 
стойността на всяка сделка, при стойност на поръчката 

 

3.1. до 20 000 лв. 0.15%,              
мин. 10 лв. 

3.2. от 20 001 лв. до 100 000 лв. 0.10% 

3.3. над 100 000 лв. по договаряне 

4. При ценни книжа на “Приватизационен сегмент” при           
“БФБ-София” АД – върху стойността на поръчката 

 

4.1. до 50 000 лв. 2%, мин. 30 лв. 

4.2. от 50 001 лв. до 100 000 лв. 1.5% 

4.3. над 100 000 лв. по договаряне,  
мин. 0.30% 

5. При други финансови инструменти по договаряне 

   

 
Чл. 7  
 

Управление на клиентски портфейл, инвестиционни 
съвети, проучвания и финансови анализи  

по договаряне 

   

 
Чл. 8 Други услуги, свързани с инвестиционно банкиране по договаряне 

   

 
Чл. 9 Депозитарни и попечителски услуги  

1. Откриване на клиентска сметка за финансови инструменти към 
регистъра на ПИБ АД при “Централен депозитар” АД (ЦД)  

 

1.1  за първа сметка 3 лв. 

1.2. за всяка следваща  2 лв. 

2. Издаване на удостоверение за притежавани финансови 
инструменти по клиентска сметка при   ПИБ АД от ЦД  

5 лв. 

3. Прехвърляне на финансови инструменти без промяна на 
собственост (трансфери) 

 

3.1.  
 

прехвърляне на финансови инструменти от собствена сметка 
на клиента при ЦД или от клиентска сметка при друг ИП по 
клиентска сметка към регистъра на ПИБ АД при ЦД (входящ 
трансфер) 

5  лв. 

3.2. прехвърляне на финансови инструменти от клиентска сметка 
към регистъра на ПИБ АД по собствена сметка на клиента при 
ЦД (изходящ трансфер) 
 

15 лв. 

3.3.  
 

прехвърляне на финансови инструменти от клиентска сметка, 
водена по регистъра на ПИБ АД при ЦД по клиентска сметка 
при друг инвестиционен посредник (изходящ трансфер) 

20 лв. 

4. Поддържане на подсметка за финансови инструменти с 
депозитар  ЦД  

 



                                   
 
 
4.1. професионални клиенти  без такса 

4.2. непрофесионални клиенти 0.10% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана 
месечно)  

5.  
 

Изплащане на доходи по корпоративни ценни книжа и 
общински облигации 

 

5.1. изплащане на паричен дивидент, лихви и главница по сметка 
на клиент в ПИБ АД без такса 

5.2. изплащане на дивидент в акции без такса 

5.3. предоставяне на уведомление за изплатени дивиденти, лихви 
и главница     

5.3.1. на хартиен носител 2 лв. 

5.3.2. по електронна поща  без такса 

6.  
 

Услуги, свързани с търгово предлагане за обратно изкупуване 
или замяна на финансови инструменти 

 

6.1. подаване на заявление без такса 

6.2. сключване на сделка комисионите                    
по чл.6 

7. Услуги, свързани с упражняване на права върху акции, 
варанти, конвертируеми облигации   

7.1. 
подаване на заявление без такса 

7.2. 
 

записване на ценни книжа при увеличение на капитала на 
дружество 

по договаряне, 
мин. 10 лв. 

8.  
 

Записване на финансови инструменти при първично публично 
предлагане  

по договаряне, 
мин. 10 лв. 

9. Регистриране на допълнителни разпределения, сплит на акции 
и други задължителни корпоративни събития  по сметка за 
финансови инструменти на клиента при ПИБ АД 

без такса 

10.  
 

Поемане на емисии по договаряне 

11.  Банка депозитар по договаряне 

   

 
Чл. 10 
 

Изготвяне на справка относно финансови инструменти, 
съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, предоставяни 
на клиенти по реда на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 
№ 2017/565 на Комисията 

 

1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при 
ПИБ АД към текуща дата 5 лв. 



                                   
 
 

2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при 
ПИБ АД към избрана дата - до 2г. назад 10 лв. 

3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 1 и 2 мин. 20 лв.,             
макс. 50 лв. 

 

 
Чл. 11 Услуги, предоставяни като Регистрационен агент  

1. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти по 
сделки, предварително сключени пряко между страните 

комисионите по 
чл. 6, т. 2.3.,           
мин. 20 лв. 

2. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти по 
дарение 

по договаряне, 
мин. 40 лв. 

3. Изготвяне на справка за притежавани финансови  и 
компенсаторни инструменти от ЦД към текуща дата (справка 
за портфейл) 

150 лв. 
 

4. Изготвяне на справка за притежавани финансови и 
компенсаторни инструменти, с данни за членовете на ЦД, при 
които се водят сметките, към текуща дата (справка за 
разширен портфейл) 

150 лв. 
 

5. Изготвяне на справка за притежавани финансови и 
компенсаторни инструменти към избрана дата от ЦД 

50 лв. 
 

6. Издаване на дубликат на удостоверение за притежавани 
финансови и компенсаторни инструменти по собствена сметка 
при ЦД 

20 лв. 
 

7. Промяна на данни за юридическо лице 30 лв. 
 

8. Други услуги, предоставяни като Регистрационен агент, вкл. 
справки 

по договаряне 

 
 

Забележки:  
 
1. 

Таксите по чл. 5, т. 2 и т. 3 се заплащат веднъж месечно, таксата по чл. 5, т. 4 е 
дължима за всяка операция, като се събират от посочена от инвестиционния 
посредник сметка, водена в ПИБ АД. 

2. Клиентите, които имат сключен договор с ПИБ АД за извършване на сделки с 
финансови инструменти през COBOS с достъп до COBOS - Client Portfolio, заплащат 
отделно и годишна такса за търговия, съгласно тарифите на „БФБ – София“ АД и 
ЦД. 

3. 

 

Цената на услугите по чл. 9, т. 10 е в зависимост от начина на поемането и размера 
на емисията. 

4. За предоставяне на всички други банкови услуги и операции във връзка с 
изплащане на дивиденти, лихви и главница по корпоративни ценни книжа и 
общински облигации по чл. 9, т. 5.1. се прилагат таксите и комисионите в 
съответните раздели от Тарифата на ПИБ АД. 

 
 



                                   
 
 

 
 

Чл. 1 Сделки с акции  

1. На регулиран пазар в САЩ мин. 0.05 щ.д. на 
акция, мин. 25 щ.д. 

1.1. за сделки над 100 000 щ.д. или 20 000 броя акции  по договаряне 

2. На регулиран пазар в Европа  

2.1. за следните държави: 0.5% от стойността 
на сделката,  
мин., както следва: 

2.1.1. Германия /XETRA 20 евро 

2.1.2. Германия /FF 45 евро 

2.1.3. Австрия 45 евро 

2.1.4. Франция  35 евро 

2.1.5. Италия 55 евро 

2.1.6. Холандия 35 евро 

2.1.7. Великобритания 35 евро 

2.1.8. Люксембург 120 евро 

2.1.10. Швейцария 50 евро 

2.1.11. Белгия 45 евро 

2.1.12. Испания 120 евро 

2.1.13. Португалия 60 евро 

2.1.14. Финландия 45 евро 

2.1.15. Гърция 240 евро 

2.2. 
 

за сделки над 50 000 евро по договаряне 

3. На друг чуждестранен регулиран пазар по договаряне 

   
 
 
 

Чл. 2 Сделки с облигации по нареждане на клиент 0.1% от 
стойността на 
сделката, мин. 50 
евро 

   

 

Чл. 3 Сделки с фючърси по договаряне             

   

 

 

XIV. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ 



                                   
 
 

Чл. 4 Сделки с опции по договаряне 

   
  
 

Чл. 5 Депозитарни и попечителски услуги  

1. Поддържане на подсметка за финансови инструменти с 
депозитар Clearstream-Luxemburg 

 

1.1. акции 0.20% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана месечно),           
мин. 15 евро 
месечно 

1.1.1. при стойност на акциите над 100 хил. евро по договаряне 

1.2. облигации 0.15% от 
стойността на 
финансовите 
инструменти на 
годишна база 
(събирана месечно),             
мин. 15 евро 
месечно 

1.2.1. при държан номинал над 100 хил. евро по договаряне 

2. Прехвърляне на финансови инструменти (трансфери)  

2.1. прехвърляне на  финансови инструменти в рамките на 
Clearstream Banking Luxemburg (Internal)   

20 евро 

2.2. прехвърляне на  финансови инструменти  от 
Clearstream Banking Luxemburg към Euroclear France 
(Bridge) 

20 евро 

2.3. прехвърляне на финансови инструменти  от Clearstream 
Banking Luxemburg към други депозитарни институции 
(External) 

 по договаряне 

2.4. трансгранично прехвърляне на ДЦК, емитирани на 
български пазар/с локален депозитар БНБ/, към/от 
друг чуждестранен централен депозитар на финансови 
инструменти без промяна на собственост 

40лв. 

2.5.  други видове прехвърляния (трансфери) на финансови 
инструменти 

 

по договаряне 

3. Изплащане на парични дивиденти, купонни плащания 0.225%,  
мин. 2 евро 

4. Изплащане на дивиденти в акции 2 евро плюс 
разноските 

5. Участие в процедура по обратно изкупуване  
2 евро плюс 
разноските 



                                   
 
 

6. Регистриране на допълнителни разпределения и сплит 
на акции и други задължителни корпоративни събития 
по сметка за финансови инструменти на клиента при 
ПИБ АД 

2 евро плюс 
разноските 

7. Упражняване на права върху акции 0.10%,  
мин. 10 евро плюс 
разноските 

8. 
Покупка / продажба на права върху акции 

комисионите                   
по чл.1 плюс 
разноските 

9. Инструкции относно други корпоративни събития по 
желание на клиента 

по договаряне 

10. Уведомление за корпоративни събития, поискано от 
клиента 

2 евро 

11. Изготвяне на справка относно чуждестранни 
финансови инструменти, съхранявани при ПИБ АД, 
извън отчетите, предоставяни на клиенти по реда на 
ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 на 
Комисията  

 

11.1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, 
воден при ПИБ АД към текуща дата 

5 лв. 

11.2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, 
воден при ПИБ АД към избрана дата - до 2 г. назад 

10 лв. 

11.3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 11.1. и         
т. 11.2. 

по договаряне, мин. 
20 лева 

12. Услуги по възстановяване на платени данъци върху 
дивиденти, изплатени по сметка на клиент в ПИБ АД 

по договаряне 

   
 
 

Чл. 6 Други такси и комисиони  

1. 
 

Оттегляне или корекция на нареждане по искане на 
клиента 

50 евро 

   
 
 

Забележки: 
 

 

1. Минималният размер на комисионата за поддържане на сметка за финансови 
инструменти, предвиден в чл. 5, т. 1.1 и т. 1.2., се взима за общ портфейл на 
клиента, независимо от вида финансови инструменти. 

2.  Всички допълнителни разходи като данъци, държавни или регулаторни такси 
или други плащания към трети лица, които биха могли да възникнат при 
изпълнение на клиентско нареждане, сключване на сделка или предоставяне 
на други услуги, са за сметка на клиента и се събират допълнително към 
таксите и комисионите по настоящия раздел. 
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