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ТАРИФА 

 

На ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД 

 
1. Такса за брокерски услуги върху стойността на сделката с финансови инструменти, 

както следва: 

• от 0 до 99 999.99 лв. – 2% от стойността на сделката, но не по-малко от 20.00 лв.;  

• От 100 000 до 999 999.99 лв. – 1.50% от стойността на сделката; 

• Над 1 000 000 лв. – по договаряне; 

• Сделки на извънборсов пазар – 2% от стойността на сделката, но не по-малко от 

100.00 лв. 

2. За сделки с компенсаторни инструменти – 2% от стойността на сделката, но не по-

малко от 20.00 лв. 

*Таксите на „Българска фондова борса“АД и „Централен депозитар“ АД са включени 

в комисионната на  ИП„Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД. 

3. За трансфер на акции от клиентска подсметка при ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” 

АД по сметка на друг член на Централен Депозитар или по лична сметка в Центален 

депозитар – 25.00 лв. /на емисия финансови инструменти. 

4. Такса за издаване на удостоверение за притежаваните финансови инструменти по 

клиентска подсметка при ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД – 12.00 лв. 

5. Възнаграждение за управление на индивидуални портфейли с финансови 

инструменти:  

• 10% от реализираната доходност, след приспадане на всички разходи по 

сделките; 

• 1% от стойността на сделката, но не по-малко от 20.00 лв. - комисионна при 

сделки с финансови инструменти при управление на портфейл. 

 

6.  Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства: 

• 0.1% годишно върху стойността на финансовите инструменти на клиента на 

подсметка при посредника;  

• 0.5% годишно върху стойността на паричните средства на клиента, като общата 

такса за попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства е 

не по-малка от 5 лв. 

 

** Таксата се начислява на всеки 3 месеца или при закриване на клиентската 

подсметка при "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД, като се изчислява на база 
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стойността на финансовите инструменти и/или парични средства, оценени към 

последния ден на всеки месеца. Таксата не се дължи от професионални клиенти, 

категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ.  

7.За консултантски услуги – по договаряне. 

8. За представителство на публични дружества пред КФН, ЦД и БФБ /при всяко внасяне 

и изготвяне на документите/- по договаряне. 

9.За подаване на заявка за участие в IPO, търгово предложение, частно пласиране, 

увеличение на капитала и др. – 15 лв. 

10.Приемане на търгово предложение – 1% от стойността на сделката, но не по-малко 

от 20.00 лв. 

 

  

§ 1. Всички такси и комисионни са с включен ДДС, освен ако не е упоменато друго.  

§ 2. Регламентираните в тази Тарифа такси и комисионни са валидни в случаите, в 

които не е договорено друго. 

§ 3. 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, отговорните служители на посредника имат право да действат в 

конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството. 

§ 4. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и 

комисионни.  

§ 5. Във възнаграждението не се включват „Транзакционни разходи“, които могат да 

възникнат.  

 

Настоящата тарифа е приета на заседание на СД на 20.01.2023г. и влиза в сила от 

21.02.2023 г. 

                                                            

                                                                      

                                    
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 
 

 


