
Предварителна информация за разходите и свързаните такси за 2022 г. от 

ИП АБВ Инвестиции ЕООД 

Уважаеми клиенти, прилагането на Директива 2014/65 / ЕС на Европейския парламент има за цел да увеличи прозрачността при търговията с ценни книжа и 

да засили защитата на инвеститорите. Съгласно изискванията на чл. 50, параграф 10 на Регламент ЕС 2017/565, в това писмо ИП АБВ Инвестиции ЕООД  

предоставя информация за предварителна прозрачност на разходите, които биха възникнали за неговите клиенти. 

Предварителната информация за разходите и свързаните такси дава представа за очакваните разходи и свързани такси, които биха възникнали при търгуване 

на ценни книжа и кумулативния им ефект върху възвръщаемостта на инвестициите, които клиентите на АБВ Инвестиции ЕООД биха осъществили. АБВ 

Инвестиции ЕООД предоставя тази информация под формата на стандартизирани примерни изчисления въз основа на тарифата за стандартното 

възнаграждение на инвестиционния посредник.  

При поискване от Ваша страна, ще Ви информираме за размера на Вашите разходи индивидуално. 

Примери: 

Покупка на регулиран пазар 

Акции - брой 1 000 Облигации - номинал 100 000 Компенсаторни инструменти -брой 100 000 

Пазар БФБ Пазар БФБ Пазар БФБ 

Валута BGN Валута BGN Валута BGN 

Условна цена (в съответната валута) 40 Условна цена (в % от номинала) 100% Условна цена (в съответната валута) 0.30 

Обща стойност 40 000.00 Обща стойност 100 000.00 Обща стойност 30 000.00 

Разход (в съответната валута) сума в % Разход (в съответната валута) сума в % Разход (в съответната валута) сума в % 

Входен разход 1 200.00 3.00% Входен разход 3 000.00 3.00% Входен разход 900.00 3.00% 

Текущи разходи за година 20.00 0.05% Текущи разходи за година 50.00 0.05% Текущи разходи за година 15.00 0.05% 

Разход при продажба 400.00 1.00% Разход при продажба 1 000.00 1.00% Разход при продажба 300.00 1.00% 

Период на държане 3 години сума в % Период на държане 3 години сума в % Период на държане 3 години сума в % 

Разход за първата година 1 200.00 3.00% Разход за първата година 3 000.00 3.00% Разход за първата година 900.00 3.00% 

Разход за съхранение (на година) 20.00 0.05% Разход за съхранение (на година) 50.00 0.05% Разход за съхранение (на година) 15.00 0.05% 

Разход при изход на третата година 400.00 1.00% Разход при изход на третата година 1 000.00 1.00% Разход при изход на третата година 300.00 1.00% 
Общо разходи за период от три 
години: 1 660.00 4.15% 

Общо разходи за период от три 
години: 4 150.00 4.15% 

Общо разходи за период от три 
години: 1 245.00 4.15% 



           

           

Покупка на извънрегулиран пазар 

Акции - брой 1 000   Облигации - номинал 100 000   Компенсаторни инструменти -брой    

Пазар OTC   Пазар OTC   Пазар OTC   

Валута BGN   Валута BGN   
Неприложимо, тъй като съгласно чл.8, ал.1 от Закона за 
сделките с компенсаторни инструменти: Продажба на 
компенсаторни инструменти се извършва само на 
регулиран пазар на ценни книжа при условията и по 
реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. 

Условна цена (в съответната валута) 40   Условна цена (в % от номинала) 100%   

Обща стойност 40 000.00   Обща стойност 100 000.00   

         

Разход (в съответната валута) сума в %  Разход (в съответната валута) сума в %  

Входен разход 400.00 1.00%  Входен разход 1 000.00 1.00%  

Текущи разходи за година 20.00 0.05%  Текущи разходи за година 50.00 0.05%  

Разход при продажба 400.00 1.00%  Разход при продажба 1 000.00 1.00%  

         

Период на държане 3 години сума в %  Период на държане 3 години сума в %  

Разход за първата година 400.00 1.00%  Разход за първата година 1 000.00 1.00%  

Разход за съхранение (на година) 20.00 0.05%  Разход за съхранение (на година) 50.00 0.05%  

Разход при изход на третата година 400.00 1.00%  Разход при изход на третата година 1 000.00 1.00%  
Общо разходи за период от три 
години: 860.00 2.15%   

Общо разходи за период от три 
години: 2 150.00 2.15%   

 


