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Т А Р И Ф А  З А  Ц Е Н И Т Е  Н А  У С Л У Г И Т Е 

Н А  Ц Е Н Т Р А Л Е Н  Д Е П О З И Т А Р  АД 
 

(приета с решение на Съвета на директорите на ЦД АД -  Протокол № 17 от 18.12.2013г.,  

в сила от 1 януари 2014г.) 

 

 

I. Членство в Централен депозитар АД. 

Членовете на ЦД АД заплащат встъпителна и последващи годишни вноски за членство за 

поддържане на статута на член. Вноските покриват разходите по поддържане на статута на 

член, което включва осигуряването и поддържането на достъпа до информационната система и 

АД. 

1. Встъпителна вноска за членство: 

1.1 За Клирингови членове 7 200.00 лв. 

1.2 За Директни членове 6 000.00 лв. 

1.3 За Неклирингови членове и Управляващи дружества (УД) 2 400.00 лв. 

1.4 За Регулиран пазар 4 800.00 лв. 

1.5 За дейност като Регистрационен агент (РА) 2 400.00 лв. 

1.6 За дейност като Оператор по регистъра 2 400.00 лв. 

 

2. Годишни вноски за членство. 

Годишните вноски за членство се дължат от момента на одобряване на кандидатурата за 

членство от СД. Заплащат се тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на 

първия месец от съответното тримесечие или изцяло в началото на календарната година. При 

заплащане на пълната такса за годишна вноска до 15-ти януари се заплаща сума с отстъпка. 

 

  Пълна вноска Вноска с отстъпка 

2.1 Годишна вноска за Клирингови членове 4 800.00 лв. 4 600.00 лв. 

2.2 Годишна вноска за Директни членове 2 520.00 лв. 2 320.00 лв. 

2.3 Годишна вноска за Неклирингови членове 1 200.00 лв. 1 100.00 лв. 

2.4 Годишна вноска за Управляващи дружества 1 020.00 лв. 920.00 лв. 

2.5 Годишна вноска за Оператор по регистъра 600.00 лв. 550.00 лв. 

2.6 Годишна вноска за РА 780.00 лв. 730.00 лв. 

 

3. Такси за промяна във вида членство. 

Таксата е в размер ½ (една втора)  от пълната годишна такса за вида членство, за което се 

кандидатства. 

  

4. Вноски в Гаранционния фонд /ГФ/ към ЦД АД. 

Членовете на ЦД АД внасят в ГФ, поддържан към ЦД АД съгласно чл. 132 от ЗППЦК, еднократна 

встъпителна и последващи годишни вноски. Встъпителната вноска се внася през годината, в 

която е утвърдено членството в ЦД АД до един месец след датата на решението на СД. 

Годишните вноски се плащат от годината, следваща годината на встъпването в членство до края 

на месец януари. 

 

4.1 Встъпителна вноска в ГФ  200.00 лв. 

4.2 Годишна вноска в ГФ  60.00 лв. 
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II. Услуги за дружества с емисии безналични финансови 

инструменти. 

Всички дължими суми към ЦД АД, относно услуги за юридически лица, регистрирали безналични 

финансови инструменти, се закръгляват както следва: 

- до 0.49 лв. включително – към цял лев надолу; 

- от 0.50 лв. включително – към цял лев нагоре. 

При представяне на документи за обработка, на хартиен носител, с изключение на документи за 

предварително уведомяване за предстоящо корпоративно събитие, се заплаща допълнителна 

такса от 100 лв. за обработка на документите. 

 

1. Първоначална регистрация на емисия ценни книжа. 

Първоначалната регистрация включва: 

- проверка на предоставените документи за първоначална регистрация, проверка по 

същество за пълнота на формулярите и спазване на изискванията в Правилника на ЦД АД, 

сравнение и проверка с данните в Търговския регистър, проверка за съвпадение с данни от 

системата; 

- вписване на данните за дружеството в регистъра; 

- проверка и вписване на данните за емисията; 

- откриване на първоначална сметка на емисията и вписване в нея на всички финансови 

инструменти; 

- регистриране на всички притежатели на финансови инструменти от емисията и данните 

им за самоличност; 

- когато притежатели на инструменти от новорегистрираната емисия имат предходна 

регистрация като притежатели на други финансови инструменти, личните данни се 

сравняват за идентичност; 

- отстраняване на констатирани грешки и несъответствия; 

- откриване на отделна сметка за всеки собственик на инструменти от емисията; 

- трансфер на съответния брой финансови инструменти от първоначалната сметка на 

емисията по сметките на притежателите; 

- изготвяне на Акт за извършената регистрация; 

 

1.1. Общият размер на таксата се формира като сума от основна цена и 

добавка за брой сметки при регистрацията на: 

 Емисия акции 1 200.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 18 000.00 лв. общо 

 Емисия права 1 200.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 6 000.00 лв. общо 

 Емисия варанти 1 200.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 6 000.00 лв. общо 

 Емисия облигации 1 800.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 6 000.00 лв. общо 

 Емисия дялове от Договорен 

фонд 

600.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 6 000.00 лв. общо 

 Емисия деривативни 

инструменти за търговия 

 

250.00 лв. 

 Емисии финансови инструменти 

на дружества с регистрация в 

(трета страна) извън ЕС 

6 000.00 лв. плюс добавка от 1.00  за всяка 

сметка, но не повече  от 18 000.00 лв. общо 
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Пример: 

Регистрация на емисия права по 73 000 бр. сметки към момента на регистрацията. 

Размерът на таксата е равен на сумата от фиксираната компонента за емисия права 1 

200.00 лв. плюс добавка за 73 000 бр. сметки. Тъй като максималният размер на таксата е 

фиксиран до 6 000.00 лв., дружеството, емитирало правата, ще заплати, за 

регистрацията, 6 000.00 лв. 

 

1.2. Експресна регистрация: 

 За 1 работен ден / 8 работни часа 300% от таксата по т.1.1 

 До 3 работни дни / 24 работни часа 200% от таксата по т.1.1 

Не се прилага за облигационни емисии и емисии права. Облигационните емисии се 

регистрират в рамките на 1 работен ден. 

 

1.3. Регистрация на промяна в персонални данни на дружеството – емитент 

- наименованието, адрес или ЕИК, подадени на хартиен носител: 
 

 Размер на таксата  25.00 лв. 

       
 

2. Месечна такса за съхранение и поддържане на данните за емисията 
безналични финансови инструменти. 

Включва поддържане на: 

- обща сметка на емисията с актуални данни за нейните характеристика; 

- актуални данни за дружеството, емитирало безналичните финансови инструменти; 

- данни за притежателите на финансовите инструменти от емисията и отразяване на 

промените в собствеността; 

Таксата се дължи от месеца, следващ месеца на регистрация, до момента на дерегистрацията. 

 

Таксата се формира от фиксирана основна база, плюс добавка за броя на сметките. 

Размер на фиксираната основна такса: 65.00 лв. 

 Брой сметки: Добавка 

 от 1 до 500 сметки 2.00 лв. 

 от 501 до 1 000 сметки 4.00 лв. 

 от 1 001 до 2 000 сметки 7.00 лв. 

 от 2 001 до 5 000 сметки 10.00 лв. 

 от 5 001 до 10 000 сметки 20.00 лв. 

 от 10 001 до 15 000 сметки 30.00 лв. 

 от 15 001 до 30 000 сметки 50.00 лв. 

 от 30 001 до 60 000 сметки 90.00 лв. 

 от 60 001 до 100 000 сметки 100.00 лв. 

 над 100 001 сметки 120.00 лв. 
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Пример: 

Брой на сметките: 2859, попада в групата „от 2001 до 5000”. 

Такса = 65.00 + 10.00  = 75.00лв. 

Където 65.00 лв. е фиксираната компонента, а 10.00 лв. е добавката за брой 

сметки. 

 

Таксата за поддържане на данни за емисия обездвижени ценни книжа се изчислява 

като към стандартната такса се добавят 30%.  

 

2.1 Месечна такса за съхранение и поддържане на данните за емисия безналични 

финансови инструменти, издадено от дружество с регистрация  извън Европейския 

съюз (трета държава): 

 Размер на таксата  600.00 лв. 

 

2.2 Месечна такса за съхранение и поддръжка на емисия деривативни инструменти за 

търговия: 

 Размер на таксата  20.00 лв. 

 

3. Изготвяне на извлечения и справки, както следва: 

3.1. От книга на акционерите / облигационерите 

3.2. За притежатели на дялове от договорни фондове 

3.3. За притежатели на варанти 

Размерът на таксата за извлеченията по т.т. 3.1-3.3 се определя в зависимост от броя на 

притежателите на финансовите инструменти. Извлеченията се заявяват към конкретна дата. 

Изготвянето им се извършва в срок от 3 /три/ работни дни, след приключване на работния ден, 

към който трябва да са актуални. 

Таксата за изготвяне на извлеченията, в рамките на същия работен ден, е 300% от размера на 

таксата, като към нея се начислява и 20% ДДС.  

 

 Брой акционери Такса Такса с ДДС 

 От 1 до 500 16.67 лв. 20.00 лв. 

 От 501 до 1 000 20.00 лв. 24.00 лв. 

 От 1 001 до 5 000 25.00 лв. 30.00 лв. 

 От 5 001 до 15 000 30.00 лв. 36.00 лв. 

 От 15 001 до 30 000 35.00 лв. 42.00 лв. 

 От 30 001 до 100 000 41.67 лв. 50.00 лв. 

 Над 100 000 50.00 лв. 60.00 лв. 

3.4. Справка за регистрираните прехвърляния за определен период 

3.5. Справка за лица, упражнили/неупражнили права при увеличение на 

капитала чрез емисия права 

3.6. Справка за лица записали/незаписали акции срещу облигации при 

увеличение на капитала чрез превръщане на облигации в акции 
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3.7. Справка за лицата, записали/незаписали акции срещу варанти при 

увеличение на капитала 

Размерът на таксата за справките по т. т. 3.4-3.7 е размера на таксата за съхранение е 

поддържане на данните за емисията по т.2, като към таксата се начислява и 20% ДДС.  

 

Таксата за дружествата, които нямат подписан договор за поддържане на емисията с 

Централен депозитар, е в размер на 300%, като към таксите за справки по т. т. 3.4-3.7 се 

начислява и 20% ДДС. 

 

 3.8. Отразяване на промени и корекции на данни за притежатели на 

финансови инструменти. 

 Размер на таксата  18.00 лв. 

Прилага се в случаите на прехвърляне на финансови инструменти от общата депозитна 

сметка по чл. 38, ал. 2 от Правилника, към индивидуални сметки на притежателите, по 

реда на чл. 38, ал. 3 от Правилника. Таксува се всяко прехвърляне по отделно.  

       3.9. Удостоверение за броя на обратно изкупените акции при обезсилване 

на акции. 
 Размер на таксата  36.00 лв. 

 

4. Поддържане регистрацията на облигационна емисия. 

Включва поддържане на: 

- обща сметка на емисията с актуални данни за нейната характеристика,  

- актуални данни за дружеството, емитирало безналичните финансови инструменти; 

- данни за притежателите на финансовите инструменти от емисията и отразяване на 

промените в собствеността.  

Таксата се дължи от месеца, следващ месеца на регистрация, до момента на  де регистрацията. 

Таксата се формира от фиксирана основна такса, плюс надбавка за броя на сметките. 

Размер на фиксираната основна такса: 110.00 лв. 

 Брой сметки: Добавка 

 от 1 до 500 сметки 2.00 лв. 

 от 501 до 1 000 сметки 4.00 лв. 

 от 1 001 до 2 000 сметки 7.00 лв. 

 от 2 001 до 5 000 сметки 10.00 лв. 

 от 5 001 до 10 000 сметки 20.00 лв. 

 от 10 001 до 15 000 сметки 30.00 лв. 

 от 15 001 до 30 000 сметки 50.00 лв. 

 от 30 001 до 60 000 сметки 90.00 лв. 

 от 60 001 до 100 000 сметки 100.00 лв. 

 над 100 001 сметки 120.00 лв. 

 

5. Закриване на облигационна емисия: 

 Размер на таксата 500.00 лв. 

 

6. Издаване на удостоверения за притежавани безналични финансови 

инструменти по заявка на дружество - емитент: 

 Заплаща се по 1.20 лв. за всяко удостоверение.  
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6.1. Издаване на удостоверения за притежавани безналични финансови 

инструменти по заявка на дружество – емитент, след приключване на 

корпоративно събитие, както следва: 

 

6.1.1. до 100  броя удостоверения: 3.00 лв. за всяко удостоверение 

6.1.2. от 100 до 300  броя удостоверения: 2.50 лв. за всяко удостоверение 

6.1.3. от 300 до 500 броя удостоверения: 1.80 лв. за всяко удостоверение 

6.1.4. над 500 броя удостоверения: 1.20 лв. за всяко удостоверение 

Настоящата такса се отнася за издаване на удостоверения за притежавани финансови 

инструменти, направени след приключване на процедурата по регистрация на 

корпоративното действие в случаи, когато новите акции са регистрирани по лични сметки 

на акционерите в Регистър А и при заявяване на удостоверения за всички акционери на 

дружеството.  

Размерите на таксите по т. 6.1.1 – 6.1.4 са приложими в срок до eдна календарна година от 

вписване на промените по съответното корпоративно събитие в регистрите на ЦД. След 

изтичане на този срок се прилага размерът на таксата по т.6. 

 

7. Регистрация на промяна на капитала. 

7.1. Регистрация на увеличение на капитала чрез първично публично 

предлагане 

Таксата се формира от фиксирана база плюс надбавка за броя на сметките. 

Размер на фиксираната компонента: 1 200.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за сметка, но не 

повече от 60 000.00 лв. общо;  

7.2. Увеличение/намаление, чрез промяна на номиналната стойност на 

акциите: 
 Размер на таксата 500.00 лв. 

 

7.3. Увеличение/намаление, чрез депозиране / изтегляне на ценни книжа: 

 Размер на таксата за първоначална регистрация на емисия, раздел II, 

т.1 

 

7.4.  Такса за регистрация на конвертиране на финансови инструменти. 

Размер на таксата: Таксата за конвертиране на финансови инструменти се формира 

като сбор от следните такси: 

-  таксата по т.1.1, Раздел ІІ за регистрация на записаните ФИ, в зависимост от вида 

на ФИ, в който се преобразуват конвертируемите ФИ;  

- сумата от таксите за откриване на всички сметки от временната емисия при 

конвертирането, изчислени съгласно т.1.1 от Раздел ІІ; 

- таксата  по т.5, Раздел ІІ, за закриване на конвертируемата емисия облигации или 

таксата по т. 9 от Раздел ІІ, за дерегистриране на емисия ФИ, различни от облигации. 

Съобщенията за конвертиране от участниците в СКС се таксуват отделно по реда на 

т.3.6, Раздел ІІІ”. 
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7.5. Преобразуване (сливане, вливане, отделяне, разделяне и др.) на 

дружество с регистрирана емисия безналични финансови инструменти: 

7.5.1 Регистрация на преобразуване  вследствие на корпоративно действие / сливане, 

вливане, отделяне, разделяне и др./, когато има промяна в размера на капитала на 

дружеството: 

           Таксата се формира от фиксирана база плюс надбавка за броя на сметките.  

            Размер на фиксираната  база: 1 500.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, която трябва да бъде открита, но не повече от 6 000 лв. общо;  

7.5.2. Регистрация на преобразуване вследствие на корпоративно действие / сливане, 

вливане, отделяне, разделяне/ без промяна в размера на капитала на дружеството: 

Таксата се формира от фиксирана база плюс надбавка за броя на сметките.  

Размер на фиксираната компонента: 1 200 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, която трябва да бъде открита, но не повече от 6 000 лв. общо. 

8. Регистрация на сплит: 

 Размерът на таксата е сума от таксите по т.7.2 и т. 7.3  

 

9. Дерегистрация на емисия и издаване на Акт за дерегистрация: 

 Размер на таксата 1 200.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 2 400.00 лв. общо. 
Върху таксата се начислява допълнително 20% ДДС. 

 

10. Издаване на удостоверение за структурата на капитала: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 30.00 лв. 36.00 лв. 

 

11.  Изготвяне на справка за акционери, притежаващи посочен от 

дружеството, емитирало безналичните книжа, процент от номинала 

на емисията към определена дата: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 60.00 лв. 72.00 лв. 

Справката се изготвя, като посочения от дружеството, емитирало безналичните книжа, 

процент от номинала на емисията, се конвертира в брой ценни книжа и се изготвя 

извадка с имената на акционери / облигационери, ЕГН /ЕИК, притежаващи посочения и 

по-голям процент от номинала на емисията. 

Таксата за дружествата, които нямат подписан договор за поддържане на емисията с 

Централен депозитар, е в размер на 300% от посочената такса за тази услуга. 

12.  Изготвяне на справка за извършени плащания по облигационна 

емисия: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 60.00 лв. 72.00 лв. 
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13.  Издаване на справка „Портфейл на дружество, емитирало 

безналични книжа: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 100.00 лв. 120.00 лв. 

 
Таксата за дружествата, които нямат подписан договор за поддържане на емисията с 

Централен депозитар, е в размер на 300%. 

 

14.  Издаване на удостоверение за акционери / облигационери 

чуждестранни лица: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 60.00 лв. 72.00 лв. 

 
Таксата за дружествата, които нямат подписан договор за поддържане на емисията с 

Централен депозитар, е в размер на 300%. 

 

15.  Обслужване на отправено търгово предложение за изкупуване по 

реда на чл.157а от ЗППЦК: 

 Размер на таксата 0,01% от номиналната стойност на частта от емисията, 

която е обект на предложението за изкупуване, но не по-

малко от 600.00 лв. и не повече от 6 000.00 лв. 

 

16.  Изготвяне на справка за държавни институции относно дружества с 

държавно участие в капитала: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 50.00 лв. 60.00 лв. 

 

17.  Присвояване на ISIN код на емисия: 

 Размер на таксата 90.00 лв. 

    17.1. Издаване на CFI на емисии безналични финансови инструменти. 

             

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 75.00 лв. 90.00 лв. 

 

 

17.1. Издаване на FISN на емисии безналични финансови инструменти. 

             

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 75.00 лв. 90.00 лв. 

 

 

18.  Издаване на удостоверение за упражнени / неупражнени права: 

 Размер на таксата 24.00 лв. 
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19.  Издаване на удостоверение за броя на записалите акции срещу 

облигации: 

 Размер на таксата 24.00 лв. 

 

20.  Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажба на 

ПРАВА по сметка на ЦД: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 25.00 лв. 30.00 лв. 

 

21.  Обездвижване на ценни книжа: 

 Размер на таксата таксата  е със същия размер, както таксата за 

първоначална регистрация на емисия, увеличена с 30%. 

 

22. Обслужване на плащания по емисии финансови инструменти. 

  22.1. Такса за обслужване на плащания по дивиденти и изплащане на 

ликвидационни дялове: 

 Размер на таксата 0,025 % от общия размера на дивидента, но не по-малко 

от 700.00 лв. и не повече от 6 000.00 лв. общо. 

 
 В случаите, когато се заявява изготвяне на списък на лицата, които имат право да 

получат дивидент, във формат, различен от предложения от ЦД АД, таксата по т. 22.1 е 

150% от размера на таксата. 

 

22.2. Такса за обслужване на плащания по облигационни емисии: 

 Размер на таксата 0,01 % от размера на плащането, но не по-малко от 600.00 

лв. и не повече от 6 000.00 лв. общо. 

 

При второ и следващо лихвено плащане на лихва, по една и съща облигационна eмисия, в 

рамките на една и съща календарна година, се заплаща 50% от таксата по т.22.2. 

Отстъпката се прилага и при второ и следващо плащане на главница, в рамките на една и 

съща календарна година. 

Размерът на таксата по т.22.1. и т.22.2. за извършване на плащане на дивидент и 

плащане по облигационни емисия в случаите, когато в рамките на същия работен ден на 

падежа/датата на плащане на дивидента,  постъпи в ЦД АД заявление за изплащане и 

постъпят сумите за плащането, е 300 % от размера на таксата. 

 

22.3. Изготвяне на справка за платен дивидент на акционери с лични сметки, 

изплащан чрез банка. 

Таксата е за всяка справка и е в размер на 10 % от таксата по т.22.1. 
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23.  Изчисляване на дивидент и изготвяне на списък за разпределение на 

сумите по акционери. 

Таксата са заплаща от дружества, които няма да ползват услугата по т. 22. 

 Размерът на таксата се определя на база брой акционери. 

 

 Брой акционери Такса Такса с ДДС 

 До 1 000 акционера 250.00 лв. 300.00 лв. 

 От 1 001 до 10 000 акционера 400.00 лв. 480.00 лв. 

 Над 10 000 акционера 600.00 лв. 720.00 лв. 

 

24.  Прехвърляне на портфейл от финансови инструменти във връзка с: 

24.1. Преобразуване на дружество (вливане, сливане, отделяне, разделяне)   

24.2. Прехвърляне на търговско предприятие 

24.3. Регистрация на апорт на ценни книжа 

       24.4. Преобразуване на дружество - клиент (притежател на финансови инструменти) 

 

 Размер на таксата 360.00 лв. 

 

25.  Справка за брой на дялове в обращение на колективна 

инвестиционна схема: 

 Размер на таксата (месечна) 18.00 лв. 

Таксата се заплаща на тримесечие. 

При наличие на движение по сметките може да се заяви и изготвяне на обобщени 

справки на дневна база. В тези случаи към месечната такса се заплаща и такса  в 

зависимост от броя на изготвените справки  за текущия  месеца, както следва: 

 от 1 до 5 справки на месец - такса в размер на 5.00 лв. за всяка отделна справка; 

 от 6 до 10 справки на месец - такса в размер на 4.00 лв. за всяка отделна справка; 

 от 11 до 16 справки на месец - такса в размер на 3.00 лв. за всяка отделна 

справка; 

 от 17 до 22 справки на месец - такса в размер на 2.50 лв. за всяка отделна 

справка. 

Справките се изготвят автоматично в зависимост от подаденото Заявление.  

В случаите, когато периода в Заявлението не обхваща пълно тримесечие се дължи такса 

само за месеците, когато е ползвана услугата.  

Справките  могат  да се  заявяват и получават от управляващото дружество или от 

депозитаря на колективната инвестиционна схема, като във втория случай към 

заявлението се прилага и писмено съгласие от управляващото дружество. 

 

26. Такса за обединяване на емисии финансови инструменти, без 

промяна на общия размер на капитала: 
 Размер на таксата 600.00 лв. плюс добавка от 1.00 лв. за всяка 

сметка, но не повече от 1 800.00 лв. общо 
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27. Такса за ползване на Електронна платформа за общи събрания 

(ЕПОС): 
 

Такса за ползване на ЕПОС за емитенти: 

 

Размер на таксата за провеждане на едно общо събрание: 

 

 Такса Такса с ДДС 

Основна версия 1 500.00 1 800.00 

Версия с възможност за предаване на живо чрез 

интернет 

2 000.00 2 400.00 

 

 

28. Услуги по информационно обслужване на корпоративни събития: 
 

28.1. Еднократно изпращане на информация за предстоящо корпоративно събитие или 

общо събрание: 

 

 Размер на таксата 50.00 лв. 

 

28.2. Годишен абонамент за информационно обслужване, включващ изпращане на 

информация за три предстоящи корпоративни събития (в това число и общи събрания): 

 

 Размер на таксата 120.00 лв. 

 

Изпращането на информация към членовете за всяко следващо корпоративно събитие или 

общо събрание се таксува отделно. 

 

Събирането на данни за крайните собственици, по искане на дружеството, се счита за 

отделна услуга по настоящата точка.   

 

Периода за който Годишният абонамент се счита за активен започва от датата на 

плащане на таксата към Централен депозитар АД. 

Задължението на дружеството по настоящата точка възниква с въвеждането на 

данните в електронната платформа.  
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III. (в сила от 01.10.2022г.) Операции в СКС и 

Регистрационната система, нареждани от членове на 

Централен депозитар и/или участници в Системата. 

                           
Всички такси, дължими от Централен депозитар към SWIFT, за изпращане и/или приемане на 

съобщения се преизчисляват като дължима такса от получателя и/или изпращача на 

оригиналното съобщение. Крайният размер на таксите се формира като сбор от таксите за 

операциите, които са извършени от Централен депозитар, при постъпване на всяко съобщение. 

 

1. Такса за пренос на съобщения. 

1.1. Такса за изпращане на съобщения от Централен депозитар през SWIFT: 

 Размер на таксата съгласно тарифата на SWIFT за изпращане на съобщения. 

 

2. Такса за обработка на съобщенията, получени в Централен 

депозитар:  

 Размер на таксата 0.17 лв. 

(в сила от 01.07.2022г.) Таксата се начислява за всяко съобщение и за всяка обработка, 

считано от първия работен ден, следващ деня, в който операцията заявена с това 

съобщение е трябвало да бъде изпълнена. Начисляването на таксата се прекратява 

при отмяната (канселацията) на неуспешно обработеното съобщение. Таксата не се 

начислява в случай, че изпращащата  страна е изправна страна по сделка с отложен 

сетълмент. 

 

3. Такса за обработка и изпълнение на наредената операция в СКС 

или Регистрационната система. 

3.1 . Откриване на сметка: 

 Размер на таксата 0.40 лв. 

3.1.1. Откриване на сметка от емисия на Фондове на паричния пазар и 

краткосрочни фондове в облигации*: 

 Размер на таксата 0.10 лв. 

3.2. Прехвърляне на финансови инструменти: 

Размер на таксата: 

Вариант 1: 

До 16 000 инструкции за сетълмент  

за 1 месец 

0.50 лв. за всяка успешно обработена 

инструкция  по сделка 

От 16 001 до 26 000 инструкции за 

сетълмент  за 1 месец 

0.35 лв. за всяка успешно обработена 

инструкция  по сделка над 16 000 

Над 26 000 инструкции за 

сетълмент  за 1 месец 

0.20 лв. за всяка успешно обработена 

инструкция  по сделка над 26 000 
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Вариант 2: (в сила от 01.07.2022г.): 

 

*Вариант 2.1:  
Заплащане на месечна пакетна такса  в размер на 2 500 лв.  

В тази пакетна такса са включени : 

Приемането на 7 000 инструкции (в това число : обработката на съобщенията по т.2, 

откриването на сметки по т. 3.1 и прехвърлянето на финансови инструменти по т. 3.2  

от настоящия раздел); 

Обработката/сетълмент на 7 000 инструкции за откриване на сметки и трансфер на 

ФИ описани в т.3.1.1 и настоящата точка от Раздел ІІІ, от Тарифата за цените на 

услугите на Централен депозитар АД,  с изключение на инструкции за трансфер на 

ФИ от пазарен сегмент BSEInternational; 

Получаване, обработка и сетълмент на всяка следваща инструкция след 7 000 за 

откриване  на сметка или трансфер на ФИ без тези за пазарен сегмент 

BSEInternational  ще се таксува  с 0,40 лв. общо за получаване, обработка и 

сетълмент. 

 

Вариант 2.2: 
В тази пакетна такса са включени : 

Заплащане на месечна пакетна такса  в размер на 5 500 лв.  

Приемането на 16 000 инструкции (в това число : обработката на съобщенията по 

т.2, откриването на сметки по т. 3.1 и прехвърлянето на финансови инструменти по 

т. 3.2  от настоящия раздел); 

Обработката/сетълмент на 16 000 инструкции за откриване на сметки и трансфер на 

ФИ описани в т.3.1.1 и настоящата точка от Раздел ІІІ, от Тарифата за цените на 

услугите на Централен депозитар АД,  с изключение на инструкции за трансфер на 

ФИ от пазарен сегмент BSEInternational; 

Получаване, обработка и сетълмент на всяка следваща инструкция след 16 000 за 

откриване  на сметка или трансфер на ФИ без тези за пазарен сегмент 

BSEInternational  ще се таксува  с 0,35 лв. общо за получаване, обработка и 

сетълмент. 

 

 

Вариант 2.3: 
Заплащане на месечна пакетна такса  в размер на 20 000 лв.  

В тази пакетна такса са включени : 

Приемането на 66 000 инструкции (в това число : обработката на съобщенията по 

т.2, откриването на сметки по т. 3.1 и прехвърлянето на финансови инструменти по 

т. 3.2  от настоящия раздел); 

Обработката/сетълмент на 66 000 инструкции за откриване на сметки и трансфер на 

ФИ описани в т.3.1.1 и настоящата точка от Раздел ІІІ, от Тарифата за цените на 

услугите на Централен депозитар АД,  с изключение на инструкции за трансфер на 

ФИ от пазарен сегмент BSEInternational; 

Получаване, обработка и сетълмент на всяка следваща инструкция след 66 000 за 

откриване  на сметка или трансфер на ФИ без тези за пазарен сегмент 

BSEInternational  ще се таксува  с 0,05 лв. общо за получаване, обработка и 

сетълмент. 

  

*Този вариант предвижда предварително заплащане за обработка на до 120 000 

инструкции, включително обработка на съобщенията по т.2, откриването на сметки 
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по т. 3.1 и прехвърлянето на ФИ по т. 3.2 от настоящия раздел. За предварително 

заплащане за обработка на инструкции, чиито брой надхвърля общо 120 000 се 

прилага Вариант 2.4. 

 

 

Вариант 2.4: 
Заплащане на месечна пакетна такса в размер на 27 000 лв. 

Приемането на 120 000 инструкции (в това число : обработката на съобщенията по 

т.2, откриването на сметки по т. 3.1 и прехвърлянето на финансови инструменти по 

т. 3.2  от настоящия раздел); 

Обработката/сетълмент на 120 000 инструкции за откриване на сметки и трансфер на 

ФИ описани в т.3.1.1 и настоящата точка от Раздел ІІІ, от Тарифата за цените на 

услугите на Централен депозитар АД,  с изключение на инструкции за трансфер на 

ФИ от пазарен сегмент BSEInternational; 

Получаване, обработка и сетълмент на всяка следваща инструкция след 100 000 за 

откриване  на сметка или трансфер на ФИ без тези за пазарен сегмент 

BSEInternational  ще се таксува  с 0,04 лв. общо за получаване, обработка и 

сетълмент. 

 

По подразбиране ще се прилага Вариант 1 за таксуване . 

В случай, член на СКС желае да използва Вариант 2 за един или повече месеци 

трябва да уведоми ЦД поне 10 работни дни преди първия месец, от който започва 

новото тарифиране и да заплати/ща месечната такса до 5 число на всеки един месец, 

за който ще използва Вариант 2 на таксуване. 

 

         3.2.1. Прехвърляне на финансови инструменти от емисия на Фондове на 

паричния пазар и краткосрочни фондове в облигации*: 

 Размер на таксата 0.10 лв. 

        *Краткосрочни фондове в облигации са колективни инвестиционни схеми, които са 

фондове в облигации и при които в последните дванадесет месеца делът на облигации в 

активите средно е под 10 % по данни от шестмесечните отчети. Управляващото 

дружество на краткосрочния фонд в облигации декларира обстоятелството по 

предходното изречение пред ЦД на шестмесечна база. 

       3.2.2. При Репо и Обратни Репо сделки: 

 Размер на таксата 6.00 лв.  

        3.2.3. При Директно заемане: 

 Размер на таксата 2.00 лв. 

        3.2.4. При заемане от централизиран информационен пул: 

 Размер на таксата 1.20 лв. + таксата, определена за ползване на конкретните 

Финансови инструменти за периода 

        3.2.5. Прехвърляне на Компенсаторни инструменти от лична към 

клиентска сметка, след първоначална регистрация по данни от ЦРКИ: 

 Размер на таксата 1.00 лв. 

3.3.Такса за извършване на проверка за наличност по сметка по реда на чл. 

35, ал. 2 от Наредба № 38 на КФН: 

 Размер на таксата 0.12 лв. 
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3.4.Такса за извършване на корекция в СКС: 

 Размер на таксата размера на таксата за извършването на операцията, по 

която се прави корекцията 

3.5.Такса за проверка на статус на нареден трансфер: 

 Размер на таксата 0.12 лв. 

3.6.Такса за изпълнение на нареждане от Членовете на Централен 

депозитар, свързано със записване на акции при провеждане на 

корпоративно действие за увеличение на капитала: 

 Размер на таксата 0.50 лв. 

3.7. Такса за издаване на Удостоверение за притежавани финансови 

инструменти по клиентска сметка при член на Централен депозитар: 

 Размер на таксата 1.20 лв. 

3.8.Такса за отмяна на изпратено нареждане (канселиране): 

 Размер на таксата таксата за прехвърляне на ФИ по т. 3.2 

3.9.Такса за създаване на връзка между сметки в регистъра и СКС: 

 Размер на таксата таксата за прехвърляне на ФИ по т. 2 

3.10 Такса за прекратяване на връзка между сметки в регистъра и СКС: 

 Размер на таксата таксата за прехвърляне на ФИ по т. 2 

 

3.11 Такса за обработка на информация за отразяване на движение на 

финансови инструменти от СКС към Регистрационната система и 

обратно: 

 Размер на таксата таксата за прехвърляне на ФИ по т. 2 

 

3.12. (в сила от 01.12.2021г.) Такси за сделки с емисии ФИ, регистрирани 

на места за търговия, извън България    

3.12.1.Такса за сетълмент на сделки в Cearstream Banking Luxemourg    

 

стойност на сделката  Такса без начислен ДДС / освободени от ДДС/   

 

до 1000 EUR                                      7.00 лв.    

 

над 1000 EUR               7.00 лв.+ 0.1% от стойността на сделката,  

                                                             но не повече от 65.00 лв.    
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3.12.2. Месечна такса за съхранение на ФИ в Clearstream Banking Luxemourg. 

 

Месечната такса за съхранение е базирана на активите от финансови инструменти 

регистрирани в друг депозитар,  които се съхраняват от даден член на системата за клиринг 

и сетълмент в ЦД.  

 

пазарна стойност на ФИ               Такса без ДДС / освободени от ДДС/   

до 20 млн. EUR                             100 лв.     

над 20 млн. EUR                             150 лв.  

 

  

4. Допълнителни такси. 

4.1 Такси за обработка на данни от оператор в ЦД АД. 

4.1.1 Такса за ръчна обработка на писмено заявление за корекция: 

 Размер на таксата  60.00 лв. 

4.1.2.Такса за обработка нареждания за прехвърляне на акции от емисия с 

ограничения върху прехвърлянията (винкулирани емисии): 

 Размер на таксата  18.00 лв. 

4.2 Разпечатване на хартиен носител на извлеченията от дневния 

сетълмент на сделките: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 120.00 лв. 144.00 лв. 

4.3 Допълнително информационно обслужване: 

Таксата се заплаща за всеки изготвен запис – индивидуализиран информационен обект (съобщение, 

запис за клиент и т.н.). 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 0.35 лв. 0.42 лв. 

4.4 Извънредно генериране и изпращане на извлечение от дневния 

сетълмент на сделките в електронен формат: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 12.00 лв. 14.40 лв. 

 

4.5. Месечна такса за ежедневна справка в електронен формат относно 

дялово участие на клиенти на членовете на ЦД в публични дружества, 

застрахователни дружества и/или банки при преминаване на 

процентите съгласно чл.145 от ЗППЦК, чл.16а от КЗ и чл.28 от ЗКИ. 

 
  Такса Такса с ДДС 

              Размер на таксата 96.00 лв. 115.20 лв. 
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4.6. Таксите за пренос на съобщения, за обработка на съобщенията и за 

обработка и изпълнение на наредена операция за прехвърляния на 

ДЦК, дължими към Централен депозитар са в размери, посочени в т.т. 

1,2, 3 и 4 от настоящия раздел. Към таксите по предходното изречение 

се прибавят и таксите, платени от депозитара към БНБ за 

регистриране на съответната операция в ДДЦК, както и таксите 

платени към обслужващите сетълмент банки.  

 

4.7. Таксите дължими от ЦД АД към други депозитарни институции за 

съхранение на финансови инструменти, с цел различна от търговия, 

както и  извършването на операции с тях, се префактурират към 

участниците, от чието име са държани и/или е извършена операцията. 

Префактурирането се извършва в зависимост от обема на финансовите 

инструменти, срока за който са държани и/или операцията която е 

извършена. Изчисляването на индивидуалните задължения на 

участниците се извършва след получаване на информация за общото 

задължение на ЦД АД към конкретната депозитарна институция. ЦД 

АД не събира допълнителни такси за услугата за съхранение на 

финансови инструменти при други депозитарни институции. Таксите 

за изпълнение на операции, наредени от участниците в СКС, се 

начисляват по реда на т. т. 1-4 от настоящия раздел. 

 

 

5. Такси за обработка на инструкции, свързани с Регистрационната 

система. 

5.1 Такса за промяна на персонални данни: 
 Размер на таксата  5.00 лв. 

    

 

5.2 Такса за прехвърляне на финансови и/или компенсаторни инструменти 

по дарение: 

 
 Размер на таксата  6.00 лв. 

    

 

5.3 Такса за стартиране на процедура по унаследяване, която включва: 

- издаване на удостоверение за притежавани безналични финансови инструменти 

от починало лице; 

- прехвърляне на портфейла на наследодателя при РА, чрез който е стартирана  

процедурата; 

- блокиране на книжата: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 8.00 лв. 9.60 лв. 
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5.4 Такса за прекратяване на процедура по унаследяване по инициатива 

на наследниците при регистрационният агент, чрез който същата е 

стартирана (включва деблокиране на книжата и връщането им по 

сметките, където са били преди прехвърлянето им при РА): 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 10.00 лв. 12.00 лв. 

 

5.5 Такса за издаване на Удостоверение за притежавани финансови 

инструменти по собствена/лична сметка при Централен депозитар: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 4.00 лв. 4.80 лв. 

5.6 Такса за изготвяне на справка за притежавани финансови и/или 

компенсаторни инструменти: 

  Такса Такса с ДДС 

5.6.1 За физическо лице 8.00 лв. 9.60 лв. 

5.6.2 За юридическо лице 100.00 лв. 120.00 лв. 

 

 

   

5.7 Такса за изготвяне на справка за притежавани финансови и/или 

компенсаторни инструменти, с данни за членовете на ЦД АД, при които 

се намират сметките са наличност.  

 

  Такса Такса с ДДС 

5.7.1 За физическо лице 20.00 лв. 24.00 лв. 

5.7.2 За юридическо лице 100.00 лв. 120.00 лв. 

 

5.8 Такса за изготвяне на справка за притежавани финансови и/или 

компенсаторни инструменти, актуален към стара дата. 

  Такса Такса с ДДС 

5.8.1 За физическо лице 20.00 лв. 24.00 лв. 

5.8.2 За юридическо лице 100.00 лв. 120.00 лв. 

5.9 Такса за издаване на удостоверение по Наредба на МС за прилагане на 

чл.7, ал. 3 от ЗВСОНИ: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 15.00 лв. 18.00 лв. 
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III. Регистрация на Приватизационни сделки по реда на ЗПСК 

и сделки с плащания чрез Компенсаторни инструменти 

/КИ/ 

 

1. Обслужване на плащане с КИ по чл.13 от ЗСКИ. 

Размерът на таксата се определя от размера на плащането с КИ, както следва: 

 

 Номинал на КИ, с които се извършва плащането Такса 

 От 1.00 до 4 999.00 лв. 24.00 лв. 

 От 5 000.00 до 49 999.00 лв. 60.00 лв. 

 От 50 000.00 до 199 999.00 лв. 120.00 лв. 

 От 200 000.00 до 499 999.00 лв. 240.00 лв. 

 Над 500 000.00 лв. 480.00 лв. 

 

2. Регистрация и ръчна обработка на документи за сделки с КИ, 

сключени на извън регулиран пазар. 

Размерът на таксата се определя от размера на номинала на  КИ, както следва: 

 

 Номинал на КИ, предмет на сделката Такса 

 От 1.00 до 1 000.00 лв. 24.00 лв. 

 От 1 001.00 до 5 000.00 лв. 60.00 лв. 

 От 5 001.00 до 10 000.00 лв. 120.00 лв. 

 От 10 001.00 до 50 000.00 лв. 240.00 лв. 

 От 50 001.00 до 100 000.00 лв. 600.00 лв. 

 Над 100 000.00 лв.   1 200.00 лв. 

 

3. Регистрация на приватизационни сделки по реда на ЗСКИ. 

Размерът на таксата се определя от размера на номинала на ФИ, предмет на сделката, както 

следва: 

 

 Номинал на ФИ, които се прехвърлят по сделката. Такса 

 От 1.00 до 4 999.00 лв. 60.00 лв. 

 От 5 000.00 до 49 999.00 лв. 120.00 лв. 

 От 50 000.00 до 199 999.00 лв. 180.00 лв. 

 Над 200 000.00  240.00 лв. 
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IV. Вписвания по Закона за особените залози 

 

1. Разглеждане на документи и вписване на обстоятелства по особен 

залог: 

 Размер на таксата  40.00 лв. 

Таксата се заплаща само за първия лист от заявлението, а за всяка следваща страница и за 

документа за съгласие, ако е приложен отделно, се заплаща по 10,00 лв. 

 

2. Администриране на особен залог: 

Таксата се заплаща еднократно, заедно с таксата за вписване на обстоятелствата по ОЗ.  

 Размер на таксата 0.03% от паричната сума, за която е учреден залога, но не 

по-малко от 400.00 лв. и не повече от 15 000.00 лв. 

За всеки следващ запис на кредитор/емисия – 400.00 лв. 

 

3. Заличаване на залог: 

 Размер на таксата за всеки запис - кредитор/емисия  400.00 лв. 

 

4. Вписване на промени на особен залог: 

 Размер на таксата за всеки запис - кредитор/емисия  400.00 лв. 

 

5. Вписване на пристъпване към изпълнение на особен залог: 

 Размер на таксата  400.00 лв. 

 

6. Вписване на изоставяне на пристъпване към изпълнение на особен 

залог: 

 Размер на таксата  400.00 лв. 

 

7. Издаване на удостоверение за липсата / наличието на вписани 

обстоятелства: 

        Таксата се заплаща за всеки запис в удостоверението. 

 

 Размер на таксата  10.00 лв. 

 

8. Такса за служебно вписване на съществуващи залози и запори при 

първоначална регистрация на емисия ценни книжа: 

 Размер на таксата  200 лв. на залог/ запор. 

 

9. Такса за служебна регистрация на заложен кредитор: 

 Размер на таксата  100.00 лв. 
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V. Вписвания по Закона за договорите за финансово 

обезпечение /ЗДФО/ 

 

1. Първоначално вписване на обстоятелства по договор за 

финансово обезпечение с предоставяне на залог: 

 

 Размер на таксата 1. 0,03% от стойността на финансовото задължение 

/паричната сума, за която е учреден залога/, но не по-малко 

от 400.00 лв. и не повече от 15 000.00 лв. 

2. При липса на информация за стойността на финансовото 

задължение - 0,03% от пазарната стойност на ценните 

книжа, предмет на обезпечението, когато се търгуват на  

регулиран пазар, посочена в договора за финансово 

обезпечение или съвкупната номинална стойност на 

ценните книжа, предмет на обезпечението, но не по-малко 

от 400.00 лв. и не повече от 15 000.00 лв. 

Пазарната стойност на ценните книжа е броят на 

финансовите инструменти, предмет на финансово 

обезпечение, умножен по оповестената цена на регулиран 

пазар или друго организирано място за търговия. 

Съвкупна номинална стойност е броят на финансовите 

инструменти, предмет на финансово обезпечение, умножен 

по номиналната им стойност. 

 

2. Първоначално вписване на обстоятелства по договор за финансово 

обезпечение с прехвърляне на собственост: 

 Размер на таксата 1. 0,03% от финансовото задължение /паричната сума, за 

която е сключен договора за финансово обезпечение/, но не 

по-малко от 400.00 лв. и не повече от 15 000.00 лв. 

2. При липса на информация за стойността на финансовото 

задължение - 0,03% от пазарната стойност на ценните 

книжа, предмет на обезпечението, когато се търгуват на  

регулиран пазар, посочена в договора за финансово 

обезпечение или съвкупната номинална стойност на 

ценните книжа, предмет на обезпечението, но не по-малко 

от 400.00 лв. и не повече от 15 000.00 лв. 

Пазарната стойност на ценните книжа е броят на 

финансовите инструменти, предмет на финансово 

обезпечение, умножен по оповестената цена на регулиран 

пазар или друго организирано място за търговия. 

Съвкупна номинална стойност е броят на финансовите 

инструменти, предмет на финансово обезпечение, умножен 

по номиналната им стойност. 
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3. Регистрация на промени по вписани обстоятелства по договор за 

финансово обезпечение с приобщаване / заличаване на ценни книжа 

към вече вписаното обезпечение: 

Размер на таксата за 

всеки запис 

400 лв. 

 

 

 

4. Регистрация на други промени и/или заличаване на вписани 

обстоятелства по договор за финансово обезпечение, които не са 

свързани с приобщаване или заличаване на ценни книжа към 

обезпечението: 

 

 Размер на таксата  400.00 лв. 

5. Реализиране на обезпечение по ЗДФО: 

 Размер на таксата 0,003% от съвкупната номинална стойност на ценните 

книжа, предмет на изпълнението по финансовото 

обезпечение, но не по-малко от 400.00 лв. и не повече от 15 

000.00 лв.  

Съвкупна номинална стойност е броят на финансовите 

инструменти, предмет на финансово обезпечение, умножен 

по номиналната им стойност 
Върху таксата се начислява 20% ДДС 

 

 

6. Заличаване на финансово обезпечение по ЗДФО:  

 Размер на таксата  400.00 лв. 

 

7. Издаване на удостоверение за отразени финансови обезпечения: 

           Таксата се заплаща за всеки запис в удостоверението. 
  Размер на таксата  10.00 лв. на  ред 

 

VI. Запори 

1. Отразяване на запорно съобщение от изпълнителен орган: 

Услугата включва вписване в регистъра, блокиране на финансовите инструменти, 

предмет на запора. 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 15.00 лв. 18.00 лв. 

 

2. Вдигане на запор: 

Услугата включва вписване в регистъра, деблокиране на финансовите инструменти. 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 15.00 лв. 18.00 лв. 
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3. Администриране на запор 

Услугата включва прехвърляне на финансовите инструменти, по нареждане на изпълнителния 

орган, при вписано пристъпване към изпълнение  и/или при вписано изоставяне на изпълнение.  

 

3.1. Прехвърляне на финансовите  инструменти от сметка/и на задълженото 

лице към сметка/и на изпълнителния орган, при вписано пристъпване към 

изпълнение: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 15.00 лв. 18.00 лв. 

 

3.2. Прехвърляне на финансовите  инструменти от сметка/и на 

изпълнителния орган към сметка/и на първоначалния собственик при 

вписано изоставяне на изпълнение: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 15.00 лв. 18.00 лв. 

 

4. Изготвяне на справка за притежавани финансови инструменти по 

искане на съдебни изпълнители:  

Справката съдържа информация за ФИ по емисии и брой за съответния титуляр. 
  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 20.00 лв. 24.00 лв. 

 

5. Изготвяне на справка за вписани тежести върху финансови 

инструменти на длъжник по искане на съдебни изпълнители:  

„Справката съдържа информация за вписаните тежести в регистъра на ЦД АД върху 

притежаваните от длъжника финансови инструменти.” 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 20.00 лв. 24.00 лв. 

 

VII. Блокиране на финансови инструменти 

 

1. Блокиране и/или обслужване на емисии ценни книжа, с 

ограничения върху прехвърлянето: 

 Заплаща се първоначална такса в размер на:  500.00 лв. 

 

2. Временно блокиране на емисия по искане на дружество, емитирало 

безналичните книжа, във връзка с технологични срокове за 

регистрация на корпоративни събития: 

 Размер на таксата  150.00 лв. 
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3. Блокиране на финансови инструменти по нареждане на титуляра на 

сметката за ценни книжа за една емисия: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата за физически лица 70.00 лв. 84.00 лв. 

 

 Размер на таксата за юридически лица 350.00 лв. 420.00 лв. 

 За блокиране на всяка следваща емисия таксата е 84.00 лв. за физически и 

юридически лица. 

4. Издаване на удостоверение за блокиране: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 120.00 лв. 144.00 лв. 

 

5. Деблокиране на една емисия финансови инструменти: 

Таксата се прилага при деблокиране, независимо от причините за блокиране на финансовите 

инструменти. 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата за физически лица 70.00 лв. 84.00 лв. 

 Размер на таксата за юридически лица 350.00 лв. 420.00 лв. 

 За деблокиране на всяка следваща емисия таксата е 84.00 лв. за физически и 

юридически лица 

 

VIII. Нерегулярни справки и справки с нестандартен формат. 

 

1. Справка за наличност по сметка на притежател на ценни книжа за 

НАП и други овластени държавни органи: 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 12.00 лв. 14.40 лв. 

 

2. Нерегулярна справка за движение по регистрите (за членове на 

депозитара и техни клиенти): 

  Такса Такса с ДДС 

 Размер на таксата 12.00 лв. 14.40 лв. 

 

3. Справки по регистрите с нестандартен формат и предварително 

уточнени  параметри, и такса между ЦД АД, и заявителя. 

Размерът на таксата се определя предварително от Централен депозитар, в зависимост от 

обема и сложността на справката. 

 

4. Предварителна проверка на редовността на представени документи, 

на място от служител на ЦД АД, при поискване от клиент. 

Таксата се заплаща за извършване на преглед и проверка на документи преди завеждане на 

документите в деловодството на ЦД. 
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Преходни и заключителни разпоредби 
 

§ 1. Заварените към влизане в сила на Тарифата членове на ЦД АД не дължат предвидените 

в Тарифата встъпителни вноски за директен вид членство. 

§ 2. ДДС се начислява само за таксите, по отношение на които изрично е указано в 

Тарифата. 

§ 3. Тарифата влиза в сила от 01.01.2014г.  

§ 4. Тарифата е приета с решение на Съвета на директорите на ЦД АД - Протокол № 17 от 

18.12.2013г., изм. Протокол № 1 от 07.01.2014 г.,  изм. Протокол № 2 от 31.01.2014 г., изм. 

Протокол № 15 от 16.12.2014г., изм. Протокол № 4 от 27.03.2015 г., изм. Протокол № 11 от 

17.12.2015 г., изм.  Протокол № 2 от 19.02.2016 г., изм. Протокол № 6 от 27.04.2016 г., изм. 

Протокол № 1 от 27.01.2017 г., изм. Протокол № 7 от 07.08.2017 г., изм. Протокол № 2 от 

07.02.2018 г., изм. Протокол № 9 от 07.06.2018 г., изм. Протокол № 11 от 27.07.2018 г., изм. 

Протокол № 16 от 18.10.2018 г., изм. Протокол № 19 от 17.12.2018 г., изм. Протокол № 3 от 

26.03.2019 г., изм. Протокол № 14 от 17.12.2019 г., изм. Протокол № 4 от 02.04.2020 г., изм. 

Протокол № 18 от 18.12.2020 г., изм. Протокол № 3 от 05.02.2021 г., изм. Протокол № 6 от 

05.03.2021 г., изм. Протокол № 9 от 17.03.2021 г., изм. Протокол № 22 от 21.10.2021 г., изм. 

Протокол № 12 от 26.05.2022 г., изм.  Протокол № 16 от 25.08.2022 г. 

§ 5.  Измененията по Протокол № 16 от 25.08.2022 г., влизат в сила от 01.09.2022 г., с 

изключение на измененията в Раздел ІІІ от Тарифата, които влизат в сила от 01.10.2022 г.  

 

 


