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ТАРИФА НА ОББ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИЛОЖИМА КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ И /ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ,  

СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
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1 Инвестиционно обслужване на сделки с финансови инструменти 

1.1. Сделки с акции, борсово търгувани фондове и компенсаторни 
инструменти, сключени на регулиран пазар в България 

Комисиона в български лева Комисиона в евро 

Стойност на поръчката или достигнат оборот:     

 1.1.1.  до 10 000 BGN 1.20%, мин. BGN 15,65 1.20%, мин. EUR 8  

 1.1.2.  от 10 000 BGN до 50 000 BGN 0.80%, мин. BGN 117,35 0.80%, мин. EUR 60  

 1.1.3.  от 50 000 BGN до 100 000 BGN 0.65%, мин. BGN 391,17 0.65%, мин. EUR 200  

 1.1.4.  над 100 000 BGN по договаряне по договаряне 

 1.2.  За сделки осъществени чрез „U - Брокер”     

 1.2.1.  Сделки с финансови инструменти, търгувани на сегмент BSE 
Intermational на БФБ 

0,50%, мин.  BGN 15,65  0,50%, мин.  EUR 8  

 1.2.2.  За останалите пазари и сегменти 0.50%, мин. BGN 9,78 0.50%, мин. EUR 5 

 1.3.  Сделки с български акции и компенсаторни инструменти, 
сключени извън регулиран пазар (OTC) 

Пo договаряне,  мин.  BGN 
29,34  на поръчка 

Пo договаряне,  мин.  EUR 15,00  
на поръчка 

 1.4.  Сделки с български ДЦК, емитирани на вътрешния пазар и други 
облигации, сключени на регулиран пазар в България 

Комисиона в български лева Комисиона в евро 

 
Стойност на поръчката или достигнат оборот:     

 1.4.1.  До 100 000 BGN 0.10%, мин. BGN 58,67  0.10%, мин. EUR 30  

 1.4.2.  От 100 000 BGN до 250 000 BGN 0.08% 0.08% 

 1.4.3.  Над 250 000 BGN По договаряне По договаряне 

 1.5.  Сделки с български Държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на 
вътрешния пазар, сключени извън регулиран пазар, чрез 
многостранна система за търговия (МСТ) или чрез организирана 
система за търговия (ОСТ) 

Комисиона в български лева Комисиона в евро 

 1.5.1.  Сделки на първичен пазар     

 1.5.2.  За одобрени поръчки за краткосрочни ДЦК - до 1 година 0.04%, мин. BGN 58,67 0.04%, мин. EUR 30 

 1.5.3.  За одобрени поръчки за средносрочни и дългосорчни ДЦК - над 1 
година 

0.06%, мин. BGN 58,67 0.06%, мин. EUR 30 

 1.5.4.  За неодобрени или недопуснати до класация поръчки BGN 9,78 за поръчка EUR 5 за поръчка 

 1.5.5.  Сделки на вторичен пазар     

 1.5.6.  За сделки с ОББ Без комисиона Без комисиона 

 1.5.7.  За сделки, при които ОББ е посредник По договаряне, мин BGN 58,67  По договаряне, мин EUR 30  

 1.5.8.  Изплащане на ДЦК на падеж 0.02% от номиналната 
стойност 

0.02% от номиналната 
стойност 

  Забележка: комисионите са % от номиналната стойност на ДЦК     
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 1.6.  Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации, 
сключен извън регулиран пазар  

Комисиона в български лева Комисиона в евро 

 1.6.1.  За сделки с ОББ Без комисиона Без комисиона 

 1.6.2.  За сделки, при които ОББ е посредник По договаряне, мин BGN 58,67  По договаряне, мин EUR 30  

  Забележка: комисионите са % от номиналната стойност на ДЦК     

 1.7.  Сделки с финансови инструменти на чуждестранни регулирани 
пазари 

Комисиона в български лева Комисиона в евро 

 1.7.1.  Пазар, за сделки с акции, борсово-търгувани фондове и др.     

 1.7.2.  Австрия 0.30%, мин. BGN 19,56 0.30%, мин. EUR 10 

 1.7.3.  Германия – XETRA 0.30%, мин. BGN 39,12 0.30%, мин. EUR 20 

 1.7.4.  Германия – Франкфурт, Щутгарт, Берлин, Дюселдорф, Хановер, 
Хамбург и Мюнхен 

0.60%, мин. BGN 78,23 0.60%, мин. EUR 40 

 1.7.5.  Франция *, Италия *, Белгия, Дания, Финландия, Холандия, 
Норвегия, Испания *, Швеция, Португалия 

0.40%, мин. BGN 78,23 0.40%, мин. EUR 40 

 1.7.6.  Швейцария * 0.40%, мин. BGN 78,23  0.40%, мин. EUR 40  

 1.7.7.  Великобритания * 0.40%, мин. GBP 40 + 
актуалната „stamp duty“ при 
покупка върху стойността 
на сделката 

0.40%, мин. GBP 40 + 
актуалната „stamp duty“ при 
покупка върху стойността на 
сделката 

 1.7.8.  Великобритания (IOB, GDR) * 0.40%, мин. BGN 78,23 0.40%, мин. EUR 40 

 1.7.9.  Ирландия * 0.60%, мин BGN 78,23 0.60%, мин EUR 40 

 1.7.10.  САЩ (през външен канал „Bloomberg“)  8 цента за акция (USD), мин. 
USD 10 

8 цента за акция (USD), мин. 
USD 10 

 1.7.11.  САЩ (през външен канал „g.Brokerage“) 0,40%, мин. USD 60 0,40%, мин. USD 60 

 1.7.12.  Канада (през външен канал „Bloomberg“) 14 цента за акция (CAD), min 
CAD 50 

14 цента за акция (CAD), min 
CAD 50 

 1.7.13.  Канада (през външен канал „g.Brokerage“) 0,90%, мин. BGN 117,35 0,90%, мин. EUR 60 

 1.7.14.  Япония, Сингапур 1.50%, мин. BGN 117,35 1.50%, мин. EUR 60 

 1.7.15.  Австралия, Хонг Конг * 0.90%, мин. BGN 117,35 (за 
Хонг Конг - мин. BGN 78,23) 

0.90%, мин. EUR 60 (за Хонг 
Конг - мин. EUR 40) 

 1.7.16.  Русия 0.50%, мин. USD 55 0.50%, мин. USD 55 

 1.7.17.  Гърция Покупка – 0.60%, мин. BGN 
117,35 
Продажба – 0.90%, мин. BGN 
117,35 

Покупка – 0.60%, мин. EUR 60 
Продажба – 0.90%, мин. EUR 60 

 1.7.18.  Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения 0.90%, мин. BGN 88,01 0.90%, мин. EUR 45 

 1.7.19.  Полша 0.40%, мин. BGN 88,01 0.40%, мин. EUR 45 

1.7.20. Чехия 0.63%, мин. BGN 88,01 0.63%, мин. EUR 45 

1.7.21. Румъния 1.26%, мин. BGN 117,35 1.26%, мин. EUR 60 
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1.7.22. Турция 0.70%, мин, BGN 97,79 0.70%, мин, EUR 50 

1.7.23. Други регулирани пазари По договаряне По договаряне 

1.7.24. Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации, 
сключени на чуждестранни регулирани пазари или сключени чрез  
многостранна система за търговия (МСТ) и организирана система 
за търговия (ОСТ). 

По договаряне По договаряне 

1.7.25. Сделки със структурирани продукти и сертификати По договаряне,  
мин. BGN 78,23 

По договаряне,  
мин. EUR 40 

1.7.26. Продажба и обратно изкупуване на други чуждестранни 
договорни фондове По договаряне По договаряне 

1.7.27. Участие в първични публични предлагания и увеличения на 
капитала на публични дружества за България и чужбина 
(услугата е облагаема с ДДС, ако не е в рамките на брокерски 
договор за инвестиционно посредничество на клиенти и не е 
изпълнена като сделка по покупко-продажба) 

По договаряне,  
мин BGN 29,34 (с вкл. ДДС, 
ако е приложимо) 

По договаряне,  
мин EUR 15 (с вкл. ДДС, ако е 
приложимо) 

1.7.28. Приемане на търгови предложения за България и чужбина 
(услугата е облагаема с ДДС, ако не е в рамките на брокерски 
договор за инвестиционно посредничество на клиенти и не е 
изпълнена като сделка по покупко-продажба) 

По договаряне По договаряне 

1.7.29. Сделки, при които плащанията се извършват с компенсаторни 
инструменти (в рамките на брокерски договор за 
инвестиционно посредничество на клиенти) 

По договаряне По договаряне 

 
Забележки: 
▪ за пазарите означени с „*“, в определени случаи, има допълнителните такси и комисионни /напр. гербови налози (т.нар. 

„stamp duty“), както и др. държавни данъци и такси върху финансови транзакции, приложими при сключване на 
транзакциите/. Подобни такси и комисиони са за сметка на клиента и се посочват в потвърждението за всяка конкретна 
сделка; 

▪ при наличието на необходимост от валутна обмяна, тази обмяна, покриваща разплащането в чужда валута се извършава 
по официалния курс "купува" или "продава" на Банката за съответната валута за деня. Където е приложимо, се допуска 
предоставяне на преференциален курс за обмяна на клиента, съобразен с вътрешнобанковите правила 

  
2 Операции с финансови инструменти и водене на сметки (услугите са облагаеми с ДДС) 

 2.1.  Операци с български финансови инструменти  Такса в български лева Такса в евро 

2.1.1. Входящ трансфер на български финансови инструменти по 
собствена сметка в ОББ  

BGN 9,78 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 5 за трансфер за емисия  
(с вкл. ДДС) 

2.1.2. Изходящ трансфер на български финансови инструменти по 
сметка в друг инвестиционен посредник 

BGN 48,90 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 25 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.1.3. Изходящ трансфер на български финансови инструменти 
вследствие на сделка към друга банка депозитар в България. 

9,78 BGN за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

5 EUR за трансфер за емисия  
(с вкл. ДДС) 

2.1.4. Такса за поддържане на сметка на български финансови 
инструменти с депозитари Централен Депозитар АД или БНБ  

0.07% год. база, удържана 
месечно с мин. BGN 9,78 
месечно (за всяко място за 
съхранение), изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени 
към края на текущия месец 
(с вкл. ДДС) 

0.07% год. база, удържана 
месечно с мин. EUR 5 месечно 
(за всяко място за 
съхранение), изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени към 
края на текущия месец (с вкл. 
ДДС) 
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2.1.5. Изходящ трансфер на български финансови инструменти към 
Централен Депозитар АД (Регистър А) 

BGN 9,78 за трансфер на 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 5 за трансфер на емисия  
(с вкл. ДДС) 

2.1.6. Издаване на депозитарна разписка  BGN 9,78 за брой (с вкл. ДДС) EUR 5 за брой (с вкл. ДДС) 

2.1.7. Изготвяне на справка за притежавани ценни книжа и/или 
операции с тях за период, различен от текущата година при 
поискване от клиента  

BGN 29,34 (с вкл. ДДС) EUR 15 (с вкл. ДДС) 

 2.2.  Операции с чуждестранни финансови инструменти според 
държавата (мястото) на съхранение 

Такса в български лева Такса в евро 

2.2.1. Входящ  трансфер на чуждестранни финансови инструменти без 
движение на парични средства  

BGN 29,34 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 15 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.2. Изходящ трансфер на чуждестранни финансови инструменти без 
движение на парични средства  

BGN 58,67 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 30 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.3. Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни финансови 
инструменти с движение на парични средства, вкл. такива 
обвързани със сделки с ценни книжа. 

    

2.2.3.1. Украйна, Русия, Казахстан, Индия, Индонезия, Южна Корея, 
Филипините, Черна гора 
 

BGN 195,58 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 100 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.3.2. Австралия, Бразилия, Исландия, Малайзия, Мексико, Нова 
Зеландия, Португалия, Сингапур, Тайван, Тайланд 

BGN 127,13 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 65 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.3.3. Еврооблигации, САЩ, Австрия BGN 78,23 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 40 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.3.4. Чехия, Сърбия, Словакия, Словения По договаряне По договаряне 

2.2.3.5. Други страни BGN 97,79 за трансфер за 
емисия (с вкл. ДДС) 

EUR 50 за трансфер за емисия 
(с вкл. ДДС) 

2.2.4. Такса за поддържане на сметка на чуждестранни финансови инструменти 

2.2.4.1. Босна и Херцеговина, Казахстан, Черна гора, Македония 0.45% год. база, удържана 
месечно с мин. BGN 9,78 
месечно, изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени 
към края на текущия месец 
(с вкл. ДДС) 

0.45% год. база, удържана 
месечно с мин. EUR 5 месечно, 
изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени към 
края на текущия месец  
(с вкл. ДДС) 

2.2.4.2. Други пазари 0.18% год. база, удържана 
месечно с мин. BGN 9,78 
месечно, изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени 
към края на текущия месец 
(с вкл. ДДС) 

0.18% год. база, удържана 
месечно с мин. EUR 5 месечно, 
изчислен върху 
среднопретеглената месечна 
стойност на портфейла, 
преоценен по пазарни цени към 
края на текущия месец 
(с вкл. ДДС) 

2.2.5. Такса за поддържане на сметка за фондове, емитирани от 
Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ) 

Без такса Без такса 

 
Забележка: 
▪ допълнителни такси за съхранение на определени чуждестранни инструменти, ако такива възникнат, напр. за 

„американски депозитарни разписки“ (ADRs) и/или “глобални американски разписки” (GDRs), са за сметка на клиента. 
Банката начислява съответните такси на клиента след начисляването им от чуждестрания депозитар на инструмента, 
без да увеличава размера им. 
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3 Такси за ДЕПОЗИТАРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ  Такса в български лева Такса в евро 

 3.1.  Такси за съхранение, сетълмент, трансфери, администриране на 
корпоративни събития и прилагане на СИДДО по чуждестранни 
финансови инструменти  (услугата е облагаема с ДДС) 

По договаряне По договаряне 

3.2. Такси за съхранение, сетълмент, трансфери, администриране на 
корпоративни събития по местни финансови инструменти 
(услугата е облагаема с ДДС)  

По договаряне По договаряне 

3.3. Такса за изпълнение на услугата Банка-Попечител на фондове за 
допълнително пенсионно осигуряване съгласно изискванията на 
Кодекса за социално осигуряване и Наредба № 36 на БНБ (услугата 
е облагаема с ДДС) 

По договаряне По договаряне 

3.4. Такса за изпълнение на услугата Банка -депозитар на дружество 
със специална инвестиционна цел съгласно Закона за 
дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата 
за секюритизация (услугата е облагаема с ДДС) 

BGN 1248,60 (с вкл. ДДС) EUR 638,4 (с вкл. ДДС) 

3.5. Такса за изпълнение на услугата Банка-депозитар на 
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране в съответствие със Закона (услугата е 
облагаема с ДДС) 

По договаряне По договаряне 

3.6. Такса за обслужване на DVP сметки и разплащания по сделки с 
ценни книжа, със сетълмент в Централен депозитар АД, на 
лицензирани инвестиционни посредници 

BGN 156,47 месечно за една 
сметка  

EUR 80 месечно за една сметка  

3.7. Такса откриване/закриване на DVP сметка Съгласно тарифата за 
сметки на бизнес клиенти  

Съгласно тарифата за сметки 
на бизнес клиенти 

3.8. Такса за съхранение на налични ценни книжа и удостоверителни 
документи за притежавани безналични ценни книжа (услугата е 
облагаема с ДДС) 

По договаряне По договаряне 

3.9. Други такси свързанни с попечителски и депозитарни услуги  
(услугата е облагаема с ДДС)  

По договаряне По договаряне 

4  Такси за съхранение и застраховка на инвестиционно злато в 
Raiffeisenbank International (услугата е облагаема с ДДС) 

Такса в български лева Такса в евро 

4.1. Количество злато до 499 гр.  BGN 293,37 (с вкл. ДДС) EUR 150 (с вкл. ДДС) 

4.2. Количество злато от 500 гр. до 999 гр. BGN 528,07 (с вкл. ДДС) EUR 270 (с вкл. ДДС) 

4.3. Количество злато от 1 кг. до 3 кг. BGN 762,77 (с вкл. ДДС) EUR 390 (с вкл. ДДС) 

4.4. Количество злато над 3 кг. 0,3% от  стойността на 
сделката (с вкл. ДДС) 

0,3% от  стойността на 
сделката (с вкл. ДДС) 

 

Забележка: Таксите за съхранение и застраховка на инвестиционно злато са на годишна базa 
Общи бележки:  
1. Настоящата Тарифа на "Обединена българска банка" АД, приложима към договорите с клиенти за предоставяне на 
инвестиционни и /или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти е приета на 07.02.2023 г. и влиза в сила от 
датата на вливането на "Кей Би Си Банк България" ЕАД в "Обединена българска банка" АД, но не по-рано от 01.05.2023г. 
Считано от тази дата, настоящата Тарифа отменя изцяло раздел VII и раздел VIII от Тарифaта за такси и комисиони за 
физически лица на "Обединена българска банка" АД и раздел XI, раздел XII и раздел XIII от Тарифата за такси и комисиони за 
бизнес клиенти на "Обединена българска банка" АД. Считано от тази дата, настоящата Тарифа отменя изцяло Тарифа за 
таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за сделки и операции с финансови инструменти за клиенти физически 
и юридически лица. 
2. Примерна информация за очакваните обичайни разходи и такси за всеки тип инструмент можете да намерите на: 
www.ubb.bg. Приложената в посочените документи информация е индикативна, като сумата на разходите може да варира в 
зависимост от размера на инвестицията, периода на държане и конкретната пазарна ситуация.  
3. За всички случаи, които не са изрично посочени в настоящата Тарифа и/или са договорени други условия по индивидуален 
договор с клиента, се прилагат договорените условия по индивидуалния договор между клиента и Банката. 

http://www.ubb.bg/
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4. Таксите могат да се заплащат в лева или евро, съгласно договореното с клиента. Ако не е договорено изрично, таксите и 
комисионните се изчисляват и събират в лева. 
5. Предоставянето на преференциални комисиони за достигнат оборот е само след запитване от страна на клиента и след 
подписване на анекс към договор за инвестиционно обслужване. Комисионите са процент от общата изпълнена стойност на 
поръчката през всеки работен ден, но не по-малко от посочения минимум.  
6. Курсовете EUR/BGN, използвани в Тарифата, се изчисляват по фиксирания обменен курс на Българската народна банка. 

 
 

 


