
 
 

 

Описание на възможните казуси за преценка на основание за неудържане на такси и 
комисиони за „Ден за акции” 

 
 

1. Поръчки, въведени или модифицирани с изпълнима стойност над  2000 лв., няма да 
бъдат освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение. 
2. За да ползват преференциите по „Денят за акции” вече активни в системата поръчки, 
без оглед на датата на подаването им, следва да бъдат модифицирани до 10:00 часа на 12 юни 
2019 г. със стойност не по-голяма от 2000 лв. Освобождават се от такси и комисиони  поръчки 
за покупка или продажба на акции и борсово търгувани фондове само на Основен пазар, 
изпълнени  на 12 юни 2019 г. и отговарящи на условията. 
3. Поръчки, подадени на и преди 12 юни 2019 г., но изпълнени на дата, различна от 12 
юни 2019 г., не се ползват от отстъпка. 
4. Поръчка до 2000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя 
сделки, в които е изпълнена. 
5. При повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси 
първите 15 по най-голям изпълнен обем. 
6. Освобождаването от такса по условията на „Ден за акции” важи за всички видове 
поръчки, приети на Борсата.  При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е дължима, 
само ако общият обем на сделките, сключени в резултат та такива поръчки, е под 2000 лв. 
7. Освобождаването от такси важи за клиенти на борсови членове, участващи в проекта 
„Ден за акции”, без оглед на това дали са изпълнени срещу поръчки на борсови членове, 
маркет мейкъри, юридически лица или клиенти на борсови членове, неучастващи в 
инициативата. 
8. Поръчки, въведени като non-persistent през платформа за директен достъп, не се 
освобождават от такси. 
9. Необходимо е да се има предвид, че модифицирани поръчки с увеличение на броя 
инструменти постъпват в системата като нови поръчки с нов OrderID.  

 
 


