
ОПЕРАЦИИ % или сума

І. Операции с финансови инструменти на Българска Фондова Борса АД BGN

Основен пазар на БФБ, Алтернативен пазар на БФБ и BEAM*** пазар на БФБ

1.
Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти, държавни, 

корпоративни и общински облигации 

1.1.   за сделка на стойност до 30,000 лева 1.5% от сумата* на сделката, мин. 15.00 лева

1.2. за сделка на стойност над 30,000 лева по договаряне

2. Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти по договаряне

3. Подаване на нареждане за участие в публично предлагане на ЦК по договаряне

4. Обслужване на репо сделки 0.15% от сумата* на сделката, мин. 50.00 лева

MTF BSE International - пазар на БФБ за търговия с чуждестрани инструменти

5 Сделки с акции, депозитарни разписки върху акции и борсово търгувани продукти 1.5% от сумата** на сделката, мин. 15.00 лева

* Таксите на БФБ АД и ЦД АД са включени в комисионите

** Таксите на БФБ АД са включени в комисионите

*** BEAM пазар на БФБ -пазар на растеж на МСП 

ІI. Операции с финансови инструменти на извънрегулиран пазар и регулирани 

чуждестррани пазари 

1. Сделки с акции, държавни, корпоративни и общински облигации по договаряне

2. Подаване на нареждане за участие в публично предлагане на ЦК 20 лева

ІІI. Инвестиционно банкиране

1. Организиране на публично предлагане на ценни книжа по договаряне

2. Увеличение на капитала на дружество и организиране на търгово предлагане по договаряне

3. Допускане на финансови инструменти до търговия на регулирани пазари по договаряне

4. Корпоративен консултинг по договаряне

ІV. Съхранение на активи и попечителски услуги

1. Съхранение на финансови инструменти /ФИ/* 0,1% годишно върху стойността на ФИ

2. Съхранение на парични средства на клиенти* 0,5% годишно върху държаните парични средства

3.
Попечителски такси, начислявани по отношение на  финансови инструменти, държани в 

банка-попечител, назначена от ИП

съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящата Тарифа

ТАРИФА ЗА БАЗОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ИП "МК БРОКЕРС" АД



4.
Попечителски такси, начислявани по отношение на чуждестранни финансови 

инструменти, държани в други депозитарни институции
по договаряне

*

V. Операции по Регистрационно агенство*

1. Издаване на дубликат на депозитарна разписка 15.00 лева 

2. Промяна на персонални или сгрешени данни 15.00 лева без ДДС

3. Издаване на обикновен портфейл

3.1. за физически лица 35.00 лева

3.2. за юридически лица 150.00 лева

4. Издаване на разширен портфейл

4.1. за физически лица 50.00 лева

4.2. за юридически лица 150.00 лева

5. Издаване на портфейл към стара дата

5.1. за физически лица 50.00 лева

5.2. за юридически лица 150.00 лева

6. Регистрация на предварително договорени сделки по договаряне

7. Процедура по наследяване или дарение на ФИ 70.00 лева  

8 Такса за прекратяване на процедура по унаследяване по инициатива на наследниците 70.00 лева  

9
Такса за прехвърляне на финансови и/или компенсаторни инструменти по дарение или 

унаследяване за всеки трансфер
по договаряне без ДДС

10
Такса за издаване на удостоверение по Наредба на МС за прилагане на чл.7, ал. 3 от 

ЗВСОНИ
25 лева 

*
Върху сумите по този раздел се начислява ДДС- не всички имат ДДС посочените две не подлежат на ДДС 

съгасно тарифата на ЦД

VI. Доверително управление

1. Такса за управление на портфейл* 1,5% върху стойността на портфейла

2. Възнаграждение за ИП** 15% върху стойността на портфейла

3. Комисионна по сделки по договаряне

*

**

Изчислява се и се удържа към последното число на всяко тримесечие. За професионални клиенти такава такса не се удържа

Таксата се изчислява на годишна база и се удържа към последното число на всеки месец след изчисляване стойността на портфейла

Изчислява се в края на календарната година, при вноска и теглене или при предсрочно прекратяване на Договор 



Върху сумите по този раздел се начислява ДДС

VII. Парични и касови операции

1. Внасяне на суми в брой без комисиона
2. Теглене на суми в брой 0,5% от сумата, мин. 50.00 лева

3. Превод на парични средства в лева 5.00 лева

4. Превод на парични средства в лева чрез системата РИНГС 20.00 лева

5. Превод на парични средства в чуждестранна валута по договоряне

6 Такса наличност за парини средства над 196 000 лева 1.75% на годишна база  в лева*

7 Такса наличност за парини средства над 196 000 лева към 31.12 1% в съответната валута**

Изчислява се в края на календарната година на ниво клиент 

VIII. Други услуги
1. Такса за подаване на поръчка без такса

2. Трансфер на финансови инструменти

2.1. от лична сметка или сметка при друг ИП по сметка на клиента при ИП"МК Брокерс" АД по договаряне

2.2.

от клиентска сметка при ИП"МК Брокерс" АД към лична или клиентска сметка при друг 

ИП 0,5% от пазарната стойност, мин.10.00 лева на емисия

2.3.

трансфер на чуждестранни финансови инструменти без движение на парични средства 

(DFP/RFP) по договаряне

2.4.

трансфер на местни финансови инструменти без движение на парични средства 

(DFP/RFP) по договаряне

3. Обслужване на репо сделки по договаряне

4. Представителство на клиенти по договаряне

5. Уведомяване за корпоративни събития без такса

6. Инвестиционни анализи и консултации по договаряне

7 Изготвяне на справка с параметри, зададени от клиента 25 лева

8 Анулиране на нареждане за трансфер по желание на клиента 60 лева

9 Посредничество при издаване на LEI код  за клиенти 50 лева*

10 Преглед на документи за откриване на сметки по договаряне

*

Таксата се изчислява на средно днвено салдо  на ниво клиент и се удържа към последното число на всеки месец , като валутите се приравняват към лева по фиксинг на 

БНБ за деня

Върху сумите  се начислява ДДС



Настоящата Тарифа е одобрена с решение на СД на "МК Брокерс" АД от 17.05.2022 г. и влиза в сила от 01.07.2022 г.

Забележки:

** Такса трансфер се начислява по място на сетълмент на финансовите инструменти. При възникнали разходи на трети страни (Депозитар и/или 

Фондова борса) същите се прехвърлят към КЛИЕНТА без надценка.

За услуги , неупоменати в Тарифата, се събират такси и комисионни по договаряне.

* Такса съхранение  се начислява по място на съхранение  на финансовите инструменти. Посоченият процент е на годишна база, като се заплаща 

месечно върху среднопретеглената пазарна стойност на портфейла от финансови инструменти към края на съответния месец, но не по-малко от 

EUR 40. В случай че пазарната цена на дълговите финансовите инструменти е по-ниска от номиналната стойност, комисионата ще бъде 

изчислена на база на номинала им.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Държава/пазар
Попечителска такса на годишна 

база*, EUR

Такса DVP/RVP трансфер в 

EUR**

България – ЦД АД, БНБ 0.04% 10

Еврооблигации 0.05% 30

Австрия 0.05% 40

Австралия 0.10% 100

Албания 1.30% 120

Беларус 0.30% 60

Белгия 0.10% 60

Босна и Херцеговина 0.50% 100

Бразилия 0.30% 100

Великобритания 0.056% 54

Германия 0.032% 54

Гърция 0.08% 60

Дания 0.08% 56

Естония 0.30% 60

Индия 0.30% 150

Индонезия 0.30% 150

Ирландия 0.10% 60

Исландия 0.30% 130

Испания 0.13% 70

Италия 0.10% 70

Казахстан 0.60% 200

Канада 0.10% 70

Южна Корея 0.30% 160

Латвия 0.30% 60

Литва 0.30% 60

Люксембург 0.05% 30

Малайзия 0.30% 130

Македония 0.70% 140

Мексико 0.30% 130

Нова Зеландия 0.14% 120

Норвегия 0.10% 60

Полша 0.14% 70

Португалия 0.16% 110

Румъния 0.30% 64

Русия 0.18% 160

САЩ 0.05% 30

Сингапур 0.20% 120

Словакия 0.20% 110

Словения 0.30% 80

Сърбия 0.20% 120

Тайван 0.30% 120

Тайланд 0.30% 120

Турция 0.30% 80

Украйна 0.22% 200



Унгария 0.18% 60

Филипини 0.30% 140

Финландия 0.12% 80

Франция 0.10% 70

Холандия 0.10% 60

Хонг Конг 0.10% 100

Хърватска 0.20% 60

Черна Гора 0.90% 140

Чехия 0.12% 100

Швейцария 0.08% 70

Швеция 0.08% 54

Южна Африка 0.20% 60

Япония 0.1% 80

Чуждестранни фондове (Амунди, 

Шрьодер, др…)
0.12% съгласно съответния пазар

Държава/пазар
Попечителска такса на месечна 

база***, BGN

Такса DVP/RVP трансфер в 

BGN***

до 1000 евро: 12 лева

над 1000 евро: 12 лева +0.2%

Забележки:

* Такса съхранение  се начислява по място на съхранение  на финансовите инструменти. Посоченият 

процент е на годишна база, като се заплаща месечно върху среднопретеглената пазарна стойност на 

портфейла от финансови инструменти към края на съответния месец, но не по-малко от EUR 40. В случай че 

пазарната цена на дълговите финансовите инструменти е по-ниска от номиналната стойност, комисионата 

ще бъде изчислена на база на номинала им.

** Такса трансфер се начислява по място на сетълмент на финансовите инструменти. При възникнали 

разходи на трети страни (Депозитар и/или Фондова борса) същите се прехвърлят към КЛИЕНТА без 

надценка.

България – ЦД АД за сделки на пазар 

BSE International
0,1% мин. 10 лева

*** Таксата съхранение на ЦД АД за сделки на пазар BSE International се начисляват на месечна база 

съгласно системата на ЦД АД и са освободени от начисляване на ДДС


