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ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  

на  

Национална Стокова Борса АД 

(без ДДС)  

І. Членски такси за лица, които не са акционери на борсата:  

1. Встъпителна такса                  - 1000 лв.  

2. Годишна такса за електронна търговия    - 600 лв.  

 

ІІ. Такси за сключени борсови сделки, дължими от всеки борсов член, страна по 

сделката:  

1. По сделки за зърно по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно:  

- 0,15 % от стойността на сделката  

2. По всички останали сделки:  

- за сделки на стойност до 1 000 000.00 лева включително - 0,16 % от стойността на 

сделката;  

- за сделки на стойност от 1 000 001.00 лева до 10 000 000.00 лева включително - 0,09 

% от стойността на сделката; 

- за сделки на стойност над 10 000 001.00 лева - 0,05 % от стойността на сделката. 

 

ІІІ. Такси за предоставяне на справка по борсовите регистри и ценова информация:  

1. За една стокова позиция за една дата      - 25 лв.  

2. За една стокова позиция за един месец      - 50 лв.  

3. За една стокова позиция за период от 1 до 6 месеца    - 80 лв.  

4. За една стокова позиция за период от 6 до 12 месеца  - 100 лв.  

5. За една стокова позиция за период над 1 година  - 120 лв.  

 

ІV. Такса за обучение на 1 брокер - 150 лв.  

 

V. Такса за ценови справки и пазарни проучвания - по договореност, в зависимост от 

стоковия обхват и времевия период на справката или проучването. 

 

VІ. Арбитражна такса – 

 

Цена на иска (лв.) Арбитражна такса (лв.) 

  до 1 000 200 

от 1 001,01 до 5 000 200 + 4% за сумата над 1 000 

от 5 001,01 до 10 000 360 + 3.2% за сумата над 5 000 

от 10 001,01 до 50 000 520 + 2.2% за сумата над 10 000 

от 50 001,01 до 100 000 1 400 + 1.4% за сумата над 50 000 

от 100 001,01 до 500 000 2 100 + 1.2% за сумата над 100 000 

от 500 001,01 до 1 000 000 6 900 + 1% за сумата над 500 000 

от 1 000 001,01   11 900 + 0.5% за сумата над 1 000 000 

 

При неоценяеми искове таксата се определя от Председателя на Борсовия арбитраж, 

но не по-малко от 200 лв. 


