ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ФИНАНСОВИ
ПАЗАРИ, ЧРЕЗ СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА ИП “ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД (
“Varchev Absolute Trader”, “Meta Trader 4” и “Meta Trader 5”)
I. Приемане на риск и правила
1.1. Клиентът признава, приема и разбира, че търговията с финансови инструменти, както на маржин
основа, така и без използване на маржин е силно спекулативна, може да е свързана с висока степен
на риск и е подходяща само за лица, които, ако извършват маржин сделки, могат да поемат риска от
загуба, превишаваща размера на маржин депозитите им.
1.2.
В случай, че Варчев Финанс предостави мнение, информация или препоръка на Клиента,
последният не следва да основава инвестиционното си решение само на това мнение, информация или
препоръка.
1.3. Клиентът признава, приема и разбира, че:
1.3.1. Поради ниския маржин, който обикновено се изисква при маржин сделки, промяната на цените
на основните активи може да доведе до значителни загуби, които загуби могат да превишат маржин
депозита на Клиента.
1.3.2. Когато Клиентът нареди на Варчев Финанс да извърши дадена операция, всяка печалба
или загуба, възникнала в резултат на колебанието на активите, ще бъде изцяло за сметка и риск на
Клиента.
1.3.3. Желае и може, финансово и по друг начин, да поеме риска от спекулативна търговия с
финансови инструменти.
1.3.4. Няма да търси отговорност от Варчев Финанс за загуби, причинени от сделки на Клиента, в
резултат на решения, взети от него на базата на анализи и новини в платформите, предлагани от
Варчев Финанс, или публикувани на уебсайтa.
1.3.5. Гарантирането на печалбата или освобождаването от загуба е невъзможно при търговия на
финансови инструменти. Клиентът потвърждава, че не е получил такива гаранции или подобни
уверения от Варчев Финанс или от който и да било от неговите представители, както и че Клиентът не
е сключил договора, нито в бъдеще ще действа предвид и разчитайки на такива гаранции или подобни
уверения.
1.3.6. Всички сделки с финансови инструменти ще бъдат осъществени в съответствие с пазарните
принципи, които обикновено съдържат широки пълномощия при извънредна или друга нежелана
ситуация.
1.3.7. Ако някоя борса, клирингова къща или външен брокер, където се изнасят позициите на клиента
предприеме действие, което засяга дадена сделка или договор, то тогава Варчев Финанс има право
да предприеме действие, каквото по своя преценка счита за желателно в интерес на Клиента и
Варчев Финанс.
1.3.8. Варчев Финанс не носи отговорност за каквито и да било загуби, понесени от Клиента, в
резултат на действията на дадена борса, клирингова къща или външен брокер или действие, логично
предприето от Варчев Финанс в резултат на такива действия.
1.3.9. Варчев Финанс има правото при динамичен (волатилен) пазар да разширява спреда на който
и да е от търгуваните инструменти, без ограничение, по свое усмотрение и когато намери за правилно.
Спреда не е фиксиран, а пазарен, като се променя по-значително по време на новини или различни
пазарни събития.

1.4. Варчев Финанс може без предизвестие да спре изцяло или частично, постоянно или временно
всяко обслужване на сметка, предоставено от Варчев Финанс на Клиента. Ситуациите, в които Варчев
Финанс може да предприеме такова действие, включват, без да са ограничени до следното.
1.4.1. Когато Варчев Финанс счита, че Клиентът може да притежава вътрешна информация.
1.4.2. Когато Варчев Финанс счита, че няма нормални условия за търговия (непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора,
включително случаите, когато само част от функциите на Варчев Финанс са засегнати от такова
събитие).
1.5. Варчев Финанс може без предизвестие да закрие изцяло или частично дадена позиция в следните
хипотези:
1.5.1. При изрично искане за това от страна на регулаторен орган.
1.5.2. Ако Варчев Финанс разумно прецени, че
разпоредбите на приложимото законодателство.
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1.5.3. Както и във всички случаи, посочени в настоящите Правила, договора с Клиента, общите условия
за сделки с финансови инструменти на Варчев Финанс.
1.6. Варчев Финанс има правото, в допълнение към всички други права, които има съгласно договора,
тези Правила и приложимото законодателство, да ограничи размера на откритите позиции на Клиента
(нетно или брутно) и да откаже нареждания за откриване на нови позиции. Ситуациите, при които
Варчев Финанс може да упражни това право, включват, без да са ограничени, до следното:
1.6.1. Варчев Финанс счита, че Клиентът притежава вътрешна информация.
1.6.2. Варчев Финанс счита, че няма нормални условия за търговия (напр. при форсмажорни
обстоятелства).
1.7. Независимо от други клаузи на договора, при предлагането на услугите Варчев Финанс има право
да предприема всякакви действия, които счете за необходими, изцяло по своя преценка, за да осигури
спазването на пазарните принципи и приложимите закони и регулативни решения.
1.8.
Платформите, предлагани от Варчев Финанс, предоставят възможност за изпълнение на
определени сделки. Подробности относно сметки, потвърждения за сделки и съобщения от Варчев
Финанс до Клиента могат да бъдат намерени в самите платформи. В допълнение към условията,
изброени в уебсайта, за сделки, сключени по интернет се отнасят и следните изисквания:
1.8.1. Варчев Финанс не носи отговорност пред Клиента за каквито и да било загуби, разходи,
разноски или отговорности, понесени или претърпени от Клиента, поради повреда в системата,
закъснения в предаването на информация и други пречки от техническо естество.
1.8.2 При настъпване на техническа неизправност, в т.ч. липса на котировки, КЛИЕНТЪТ е длъжен
да се свърже незабавно с Варчев Финанс, преди да предприеме каквито и да е действия, свързани с
подадени от него Нареждания или отворени Позиции.
В случай на неправилно изпълнение (респ. неизпълнение) на Поръчка, вследствие на техническа
неизправност в Електронните платформи за търговия, Варчев Финанс ще извърши проверка и оценка
на изпълнената (респ. неизпълнената) Поръчка и ще вземе становище относно приемането на Сделката
за недействителна или окончателна, за което КЛИЕНТЪТ ще получи уведомление в срок от 3 (три)
работни дни от констатирането на техническата неизправност.
1.8.3. Платформите, предлагани от Варчев Финанс периодично се актуализират, като новите версии
могат да се различават в различни аспекти, включително, но не само по отношение на прилаганото
ниво на сигурност, налични продукти и услуги и т.н. Варчев Финанс не носи отговорност пред Kлиента
за каквато и да е загуба, разноска или разход, понесени от Клиента, както и по отношение на
потенциална отговорност, възникнала за Клиент, в резултат на използването на стара
(неактуализирана) версия на платформата за търговия, без съответните подобрения.

1.8.4 Когато след получаването на определени Нареждания или Инструкции от страна на КЛИЕНТА,
Варчев Финанс установи, че поради независещи от Варчев Финанс обстоятелства практически е
невъзможно да изпълни тези Нареждания или Инструкции за определен период от време, тогава
Варчев Финанс има право да отсрочи или откаже изпълнението им. В този случай Варчев Финанс
уведомява КЛИЕНТА посредством Електронната платформа за търговия или по друг подходяшщ начин
и не носи отговорност относно произтекли за него вреди.
1.8.5. Клиентът носи отговорност за всички нареждания, както и за точността на информацията,
подадени, съответно изпратена по интернет чрез използване на името, паролата, друга персонална
идентификация на Клиента или на други средства за идентификация, които определят самоличността
на Клиента.
1.8.6. Клиентът се задължава да пази в тайна предоставените му от Варчев Финанс пароли, както и
да гарантира, че няма да предоставя достъп на трети лица до средствата за търговия на Клиента.
1.9. Всички инструкции, изпратени чрез платформите или по електронната поща от Клиента, ще се
считат за получени и ще представляват валидна инструкция и/или обвързваща сделка между Варчев
Финанс и Клиента, едва когато тези инструкции бъдат записани като изпълнени от Варчев Финанс,
като Варчев Финанс потвърждава това на Клиента чрез потвърждението за сделка и/или отчета за
сметка, а самото предаване на дадена инструкция от Клиента не поражда обвързваща сделка между
Варчев Финанс и Клиента.
1.10. Клиентът изпраща своевременно на Варчев Финанс инструкциите, които Варчев Финанс поиска.
Ако Клиентът не предостави инструкциите навреме, Варчев Финанс може изцяло по своя преценка да
предприеме за сметка на Клиента стъпките, които счете за необходими или желателни, за да защити
себе си и Клиента. Тази клауза се прилага аналогично и в ситуации, когато Варчев Финанс не може да
установи контакт с Клиента.
1.11. Клиентът се задължава да обезщети Варчев Финанс за всички загуби, които Варчев
Финанс може да понесе в резултат на каквато и да било грешка в инструкциите/ нарежданията,
подадени от упълномощено лице, както и по отношение на загуби, настъпили в резултат на действията
на Варчев Финанс, извършени съгласно инструкциите/ нарежданията които формално изглеждат
дадени от упълномощено лице.
1.12. Възможно е да се допуснат грешки при цените на финансовите инструменти, котирани от Варчев
Финанс. В такива случаи Варчев Финанс има право да развали дадена сделка или да промени грешната
цена, на която сделката е изпълнена, до исторически вярната пазарна цена, ако:
1.12.1. Варчев Финанс може да докаже на Клиента, че по време на операцията е котирана цена, която
е явно неправилна; или
1.12.2. Цената е била или логично трябва да е била известна на Клиента като неправилна по време
на операцията.

Тази точка не се отнася за подадените инструкции за търговия с чуждестранни финансови
инструменти и сключваните с тях сделки на чуждестранни регулирани пазари.
1.12.3. КЛИЕНТЪТ е уведомен и се съгласява, че при търговия в реално време с активи е възможно,
с оглед технологичното време за предаване на Нареждането, котировките на определени активи да
се променят в периода между подаване на Нареждането от страна на КЛИЕНТА и получаването му от
Варчев Финанс. В този случай Варчев Финанс си запазва правото да изпълни Нареждането по
котировката, налична към момента на изпълнението му.
1.13. Метод на търговия, насочен към възползване от грешки и/или забава в котировките, или
възползване от други слабости в платформите за търговия, включително когато това се осъществява
чрез автоматизирана експертна система, е неприемлив за Варчев Финанс.

1.14. След като Варчев Финанс добросъвестно и по свое собствено усмотрение определи стратегията
на търговия на Клиента като опит за възползване от такива грешки и/или забава в котировките, то
Варчев Финанс има право да предприеме една или повече от следните мерки:
1.14.1. Да коригира ценовия спред, до който има достъп Клиента.
1.14.2. Да ограничи достъпа на Клиента до текущи пазарни котировки с възможност за моментална
сделка, включително да му предоставя котировки за сделка след поискване.
1.14.3. Да анулира (като ги прихване/ удържи) от сметката на Клиента всички предходни печалби,
които са били спечелени в резултат на подобен метод на търговия.
1.14.4. Да преустанови незабавно достъпа на Клиента до платформите за търговия.
1.14.5. Да прекрати едностранно незабавно и без предизвестие договора между Варчев Финанс
и Клиента.
Такава мярка може да бъде предприета по всяко време на взаимоотношенията между Варчев Финанс
и Клиента. Това не се отнася за сделките с чуждестранни финансови инструменти и сключваните с тях
сделки на чуждестранни регулирани пазари.
1.15. Клиентът приема, че Варчев Финанс има правото да записва всички телефонни разговори,
интернет разговори (чат) между Клиента и Варчев Финанс, както и да използва тези записи или копия
от тях като доказателство пред всяко лице, съответно орган, пред които Варчев Финанс, счита че е
желателно или необходимо да разкрие тази информация при спор между Варчев Финанс и Клиента.
Следва да се има предвид, че поради възникнали технически причини Варчев Финанс може да не
запише даден разговор, както и че записите или копията, направени от Варчев Финанс се унищожават
в съответствие с практиката на Варчев Финанс.
1.16. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Варчев Финанс ЕООД има право по своя собствена преценка да спира
от търговия или да добавя нови активи с предварително електронно или писмено уведомление, както
и че в случаите на спиране от търговия, Варчев Финанс ЕООД има право да затвори всички
съществуващи Позиции по Цени на затваряне на съответния ден от спирането им. Актуална
информация за предлаганите за търговия инструменти е налична на страницата на Варчев Финанс в
Интернет.
1.17. При търговия с валута КЛИЕНТЪТ има право сам да избере процента гаранционна сума, при
който да търгува, като същия следва задължително да бъде в рамките на посочените на Интернет
страницата проценти както и в съответствие на лимитираните граници посочени в Тарифата. Изборът
на този процент става с попълване и подписване на Приложение No 2 към Договора .
1.17.1 Ако с течение на времето при промяна на параметрите на клиентските активи преминат в друга
лимитирана граница за маржин изисквания посочени в Тарифата или Условията за Търговия, Варчев
Финанс има правото да промени маржин изискванията ( ливъриджа) на клиента в сметките му за
търговия в съотвествие с Тарифата, автоматично без предупреждение на клиента.
1.18. КЛИЕНТЪТ има право да открие нова сметка за търговия и платформа за търговия чрез
подписване на Приложение No 2
1.18.1. Ако клиент има повече от една сметка/акаунт за търговия и едната от сметките за търговия
е с отрицателен баланс, тази отрицателна стойност трябва да бъде покрита от балансите на останалите
ми акаунти в срок не повече от 24 часа. Клиента определя от кой акаунт да се вземе сумата, ако това
не стане до 24 часа, Варчев Финанс има пшравото да определи от кой акаунт ще бъдат изтеглени
паричните средства и да покрие недостигът на средства.

II. Договори за разлика
2.1 КЛИЕНТЪТ и Варчев Финанс приемат като изрично условие по всички ДЗР следното:
2.1.1 нито една от страните не придобива в наличност базовия актив на ДЗР (акции, индекси или
фючърси);
2.1.2. нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или получи в наличност
съответния базов актив на ДЗР;
2.1.3. правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават
плащания съгласно реквизитите на подадената Поръчка по описаните в настоящите Правила за
търговия по-долу начини, като резултатите от изпълнението на Поръчките на КЛИЕНТА се отразяват
съответно по Позициите му в активи и/или парични средства в откритите за целта аналитични сметки
на КЛИЕНТА при Варчев Финанс.
2.2. За точното и своевременно остойностяване на Позициите на КЛИЕНТА в ДЗР, Варчев Финанс
определя цената на ДЗР ежедневно от датата на откриване на Позицията на КЛИЕНТА, до датата на
затварянето й.
2.3. Когато КЛИЕНТЪТ е на Позиция, Варчев Финанс заверява или задължава сметката му по реда на
чл. 2.1.3 с лихвите, посочени в Тарифата, в зависимост от валутата, в която е открита Позицията, като
сумата по лихвите се натрупва за всеки изминал ден до датата на затваряне на Позицията. Лихвите се
изчисляват на годишна база (365/365 или 365/360, в зависимост от практиката на пазара на съответния
базов актив) и се отнасят по сметката на КЛИЕНТА на следващия Работен ден.
2.4. Варчев Финанс задължава сметката на КЛИЕНТА по реда на чл. 2.1.3 със сумата на всяка такса и
комисиона, дължими от него при сключване на Сделка съгласно Тарифата, в деня на изпълнение на
Нареждането по тази Сделка.
2.5. Изплащане и удържане на дивиденти по ДЗР с базов актив акции става по следния начин:
2.5.1. когато КЛИЕНТЪТ е на дълга Позиция в ДЗР, Варчев Финанс заверява неговата сметка с
дивидента за един ДЗР, умножен по количеството на Позицията на КЛИЕНТА при затваряне на
предходния ден;
2.5.2. когато КЛИЕНТЪТ е на къса Позиция в ДЗР, Варчев Финанс задължава сметката му с дивидента
за един ДЗР, умножен по количеството на Позицията на КЛИЕНТА при затваряне на предходния ден;
2.5.3. изплащане и удържане на дивиденти има само в случаите, когато емитентът на съответните
акции, върху които е базиран ДЗР, е обявил, че ще изплаща такива. Изплащане и удържане на
дивиденти се извършва на база откритата Позиция на КЛИЕНТА при затваряне на предходния ден.
2.6.
Варчев Финанс удържа и изплаща дивиденти, като начислява сумите по тях съотносимо с
начисляваните и изплащани дивиденти от емитентите на базовите активи за съответните ДЗР. Варчев
Финанс си запазва правото да променя сумата и начина на удържане и изплащане на дивиденти,
определени в чл. 2.5. по-горе, при промяна в правото, уреждащо разпределянето на дивиденти от
емитенти в съответната юрисдикция.
2.7. Позицията в ДЗР може да бъде затворена, когато:
2.7.1 КЛИЕНТЪТ даде Инструкции за затварянето й, подавайки Нареждане до Варчев Финанс, при
изпълнението на което резултатът за КЛИЕНТА ще се изрази в еднакво количество закупени и
продадени от него ДЗР;
2.7.2. дружеството, върху чиито акции е базиран ДЗР, изпадне в неплатежоспособност или е обявено
в несъстоятелност. Варчев Финанс има правото да затвори този ДЗР, като датата на обявяване на

неплатежоспособност или несъстоятелност се приема за дата на затваряне. Стойността на този ДЗР се
определя от Варчев Финанс по негова преценка, извършена добросъвестно;
2.7.3. са налице обстоятелствата, посочени в Тарифата, отнасящи се до търговията с ДЗР с базов
актив фючърси;
2.7.4. търговията с базов за даден ДЗР актив бъде прекратена на поне едно място на изпълнение, на
което той се търгува;
2.7.5. възникне друга ситуация, изрично определена в Договора и в Правилата за търговия, и Варчев
Финанс упражни правата, предоставени му с тях.
2.8. Позицията в ДЗР с базов актив акции може да бъде затворена и в случаи на възникване на
извънредни ситуации, като оферти за придобиване, вливане или сливане, отнасящи се до дружеството,
чиито акции са базов актив на ДЗР.
2.9. За извънредни ситуации и събития за страните по смисъла на чл. 2.8. по-горе могат да се считат
и долуизброените, ако емитентът на ценните книжа, на които се базира ДЗР, е направил декларация
за:
2.9.1. разделяне или консолидация на номинала на ценните книжа, или свободно прехвърляне на
допълнителен брой акции на името на съществуващите акционери под формата на бонус,
капитализация или нова емисия;
2.9.2. прехвърляне на името на съществуващите акционери на друг капитал или ценни книжа, даващи
правото за получаване на дивиденти или ликвидационна квота върху капитала, права и варанти,
даващи правото за прехвърляне, покупка, записване или получаване на акции на цена, пониска от
пазарната;
2.9.3. всяко събитие, аналогично на посочените в 2.9.1 и 2.9.2 по-горе, водещо до разреждащ или
концентриращ ефект върху пазарната капитализация на ценните книжа.
2.10. Когато базовите активи от дадена емисия станат обект на промяна в цената или количеството
им, в резултат на възникване на някое от събитията посочени в чл. 2.8. и чл. 2.9. и в случай че
КЛИЕНТЪТ има открити Позиции в ДЗР, базирани върху тях, Варчев Финанс отразява тази промяна
съобразно Пазарните правила на съответния пазар и данъчното законодателство на държавата, където
базовите активи се търгуват. Тази промяна ще се счита за пораждаща действие на определената от
Варчев Финанс дата.
2.11. Варчев Финанс не носи отговорност за вреди, понесени от КЛИЕНТА във връзка с възникване на
някое от събитията, посочени в чл. 2.8. и чл. 2.9.
2.12. Ако през времетраенето на Позиция на КЛИЕНТА в ДЗР е осъществена Сделка по вливане или
сливане на дружеството-емитент на акциите, върху които е базиран той, в или с друго дружество,
тогава Варчев Финанс е в правото си да затвори всеки ДЗР, базиран върху акции на влялото/слялото
се дружество по начина, посочен в чл. 2.8.
2.13. В случай че през времетраенето на открита Позиция в ДЗР търговията с фючърсите, акциите
или индексите, върху които е базиран ДЗР, е ограничена или забранена за определен период от време
или изцяло, Стойността на Позицията на КЛИЕНТА се оценява към момента преди настъпване на това
ограничение или забрана. Варчев Финанс си запазва правото по всяко време през периода на
ограничението или забраната да промени стойността на ДЗР по своя собствена преценка, като извърши
това добросъвестно и в съответствие с преобладаващите пазарни съотношения. Ако това ограничение
или забрана продължат повече от 5 (пет) работни дни, Варчев Финанс, е в правото си да затвори ДЗР,
като определи цена и дата на затваряне.
2.14. В случай че през времетраенето на открита къса Позиция в ДЗР настъпи забрана на съответното
място на изпълнение, където се тъгува базовият актив и във връзка с тази забрана настъпи

допълнително изискване за затваряне на всички къси позиции върху този актив, Варчев Финанс е в
правото си да затвори късата Позиция в ДЗР на КЛИЕНТА, като всички текущи печалби и загуби се
отнасят по сметката на КЛИЕНТА.
III. Видове поръчки
3.1 В платформите Meta Trader 4, Meta Trader 5 и Varchev Absolute Trader можете да поставяте следните
видове поръчки:
3.1.1 Пазарни поръчки - Пазарните поръчки се използват за моментално откриване и закриване на
позиция по текуща пазарна цена. В платформите MetaTrader 4, MetaTrader 5 и Varchev Absolute Trader
пазарни поръчки могат да се поставят само в работното време на съответния инструмент за търговия.
3.1.2. Отложени поръчки (Лимит/Стоп поръчки) Отложените поръчки имат предварително зададена
цена на изпълнение. Те се активират, само ако пазарната цена достигне или подмине зададеното ниво.
Можете да използвате следните видове отложени поръчки:
3.1.2.1. Лимит за покупка (Buy Limit) е поръчка за покупка, която се поставя под текущата пазарна
цена.
3.1.2.2. Лимит за продажба (Sell Limit) е поръчка за продажба, която се поставя над текущата пазарна
цена.
3.1.2.3. Стоп за покупка (Buy Stop) е поръчка за покупка, която се поставя над текущата пазарна цена.
3.1.2.4 Стоп за продажба (Sell Stop) е поръчка за продажба, която се поставя под текущата пазарна
цена.
3.2. Изпълнение на Stop Loss, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
3.2.1. Варчев Финанс ЕООД не гарантира изпълнението на предварително зададената цена на ордери
от типа Stop Loss (стоп), Take Profit (лимит), Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. При достигане на
зададената от клиента цена и невъзможност за изпълнение на ордер на точната цената, ордера се
изпълнява на първата възможна пазарна цена, която може да бъде по-добра или по-лоша от
определената от КЛИЕНТА цена. Пазарни ордери за покупко-продажба на валута се изпълняват или
на подадената от клиента цена или на първата възможна пазарна цена.
3.2.2. При стартиране на седмичната търговия с гап т.е. цената на отваряне е по-ниска или повисока
от цената на затваряне на предходната седмица, всички лимитирани (стоп/лимит) ордери за откриване
на нови позиции или затваряне на отворени позиции попаднали вътре в гапа се изпълняват на първата
възможна пазарна цена след стартиране на търговската сесия.
3.2.3. При наличие на гап по време на търговската сесия, по време на оповестяването на важни
икономически новини и релийзи или по всяко друго време през което новата цена се различава от
предходната и в разликата между тези две цени (гап) попадат ордери, всички лимитимитирани
(стоп/лимит) ордери за откриване на нови позиции или затваряне на отворени позиции попаднали
вътре в гапа се изпълняват на първата възможна пазарна цена.
IV.

Маржин и плащания

4.1. Клиентът е длъжен да заплати на Варчев Финанс при поискване такива парични суми, които
Варчев Финанс може да изиска с оглед покриване на маржин изискването за гаранционна сума,
посочена в условията за търговия и в Тарифата с различните финансови инструменти.

4.2. Сметката на Клиента се заверява от Варчев Финанс при условие, че Варчев Финанс
получи въпросната сума.
4.3. Ако Клиентът не осигури маржин, депозит или друга сума, дължима във връзка с дадена сделка,
Варчев Финанс може да закрие всяка открита позиция без предварително да уведомява Клиента
4.4. КЛИЕНТЪТ може да промени процента на гаранционна сума за търговия с валута със заявка до
Варчев Финанс чрез попълване и подписване на приложение към Договора. Промяната се отразява в
Електронната платформа за търговия единствено при условие че КЛИЕНТЪТ няма открити Позиции.
4.5. В случай на акумулиране на загуби от отворени позиции, свободните средства по сметката
намаляват и в определен момент е възможно в сметката да няма необходимата парична гаранция за
поддържане на отворените позиции. Това може да доведе до служебно затваряне на позиции.
4.6. "Маржин" е необходимата сума за поддържане на отворена позиция.
4.7. Ако процентът на Маржин ниво се понижи до 50%, Клиентът получава Маржин кол известие в
платформата за критично ниво на маржина. Варчев Финанс ЕООД не се ангажира да отправя Marging
call към клиентите си. Всеки клиент сам следи за текущото състояние на отворените си позиции чрез
платформите за търговия Meta Trader 4, Meta Trader 5 и Varchev Absolute Trader.
4.7.1. Процентът на Маржин ниво може да бъде увеличен чрез довнасяне на средства по сметката
или чрез частично закриване на отворени позиции.
4.7.2. Ако процентът на Маржин ниво се понижи до 30%, Варчев Финанс има право да закрие без
предизвестие, частично или изцяло, отворените позиции. "Варчев Финанс" ЕООД затваря служебно
част или всички отворени позиции на КЛИЕНТА без предизвестие, когато текущото салдо по сметката
(Текущ баланс) достигне до 30% от необходимия маржин за поддържане на всички открити позиции.
4.7.3. Всеки клиент сам следи за текущото състояние на отворените си позиции чрез системите:

- "Meta Trader 4 - Varchev Financial Brokers" и "Meta Trader 5 - Varchev Financial Brokers". Системата
отчита състоянието на отворените позиции от КЛИЕНТА в полето "Терминал" => "Търговия".

- "Varchev Absolute Trader". Системата отчита състоянието на отворените позиции от КЛИЕНТА в
полето "Отворени позиции"
4.8. Ако Клиент има повече от от една сметка за търговия, размерът на Текущият баланс се формира
от сбора на балансите (Balance) на всичкитe му сметки за търговия, формирайки Общ текущ баланс.
Общият текущ баланс от всичките сметки трябва да отговаря на максимално допустимите нива /
лимити за ливъридж посочени в „Тарифата“ на Варчев Финанс ЕООД
4.8.1. Ако Клиент има повече от една сметка за търговия, нетната експозиция (Нетен обем на
късии дълги позиции по даден финансов инструмент) по отделните финансови инструменти е
сумата от нетните експозиции по същите финансови инструменти от всичките сметки за
търговия. За определяне на максимално допустимите лимити (граници) на нивата за ливъридж
в Тарифата се взема под внимание цялата нетна експозиция по всеки един финансов
инструмент от всички акаунти - сумата от обемите на всичките поръчки(сделки) по отделните
финансови инструменти
4.8.2. Ako клиент има повече от една сметка/акаунт за търговия, Общият Баланс се определя
отсумата на балансите по всичките му сметки. Ако в една от сметките за търговия е с
отрицателен баланс, тази отрицателна стойност трябва да бъде покрита от балансите на
останалите му акаунти в срок не повече от 24 часа. Клиента определя от кой акаунт да се
вземе сумата, ако това не стане до 24 часа Варчев Финанс сам определя от кой акаунт ще
бъдат изтеглени паричните средства, за да се покрие минусът на клиента.

V. Прихващане
5.1. В случай, че към един и същ момент между страните по договора има дължими насрещни
плащания, същите ще бъдат автоматично прихванати. Ако сумите не са в една и съща валута, те могат
да бъдат конвертирани от Варчев Финанс в съответствие с принципите на този раздел.
5.2. В случай, че общата сума, която подлежи на плащане от едната страна, надвишава общата сума,
дължима от другата страна, то първата страна е длъжна да плати разликата на втората страна, като
по този начин задълженията на двете страни ще се считат за удовлетворени.
5.3. В случай, че договорът бъде прекратен, претенциите на страните една към друга се уреждат
посредством нетиране. Стойността на откритите позиции се определя в съответствие с принципите,
изложени по-долу, като окончателната сума, която трябва да бъде платена е разликата между
задълженията за плащане на страните.
5.4. Нивата, на които позициите трябва да се закрият, са пазарните нива, приложими в деня, в който
Варчев Финанс реши да закрие позициите, поради случай на неизпълнение.
5.5. Варчев Финанс може по своя разумна преценка да определи нивата на затваряне, като взема
предвид и пазарни цени на други маркет-мейкъри за съответния период и финансов инструмент. Със
запознаването с настоящите Правила, Клиентът се съгласява с така определените нива на затваряне.
5.6. При определяне на стойността на позициите, подлежащи на нетиране, Варчев Финанс прилага
обичайния си спред (разлика) и включва всички разходи и други такси.

VI. Неизпълнение. Средства за коригиране на неизпълнението
6.1. Всяко от неизчерпателно изброените по - долу събития може да представлява случай на
неизпълнение от страна на Клиента:
6.2.1. Ако Клиентът не изпълни (изцяло или частично) някое плащане или не изпълни, което и да е
друго задължение съгласно договора, дадена сделка или всяко друго разумно изискване на Варчев
Финанс.
6.2.2. Ако Клиентът не осигури средствата, необходими за извършване на доставка към Варчев
Финанс по дадена сделка на първата дата, на която средствата са дължими.
6.2.3. Ако Клиентът не осигури или не приеме доставка на активи на първата дата, определена за
това.
6.2.4. В случай, че някоя от дадените декларации и/или гаранции от Клиента са или се окажат
неверни.
6.3. В случай на неизпълнение от страна на Клиента, Варчев Финанс има право и е упълномощен по
своя преценка:
6.3.1. Да изисква от Клиента незабавно да закрие и уреди дадена сделка по начин, какъвто Варчев
Финанс прецени.
6.3.2. Да сключва сделки с чужда валута, по курс и във време, определени от Варчев Финанс, за да
посрещне задължения, възникнали по повод дадена сделка.
6.4. Клиентът упълномощава Варчев Финанс да предприеме съответните действия, описани в този
раздел, без да е необходимо да известява Клиента за това и приема, че Варчев Финанс не носи
отговорност за никое от последствията при предприемането на тези стъпки.
6.5. Без да се накърняват другите права на Варчев Финанс по силата на договора или приложимото
законодателство, Варчев Финанс може, по всяко време и без предизвестие, да обединява или

консолидира всички или някоя от сметките на Клиента при Варчев Финанс, както и да компенсира
всяка или всички суми, дължими от Клиента на Варчев Финанс.
VII. Профилактика на Сървърите

7.1. Всяка вечер се извършва ежедневна оптимизация и рестарт на сървърите на Meta Trader 4
обичайно в интервала между 02:00 и 02:20 с продължителност средно между 5 и 10 минути. Това не
важи за сървърите на Meta Trader 5.
7.1.1 По време на оптимизацията на платформата връзката към сървърите на Meta Trader 4 се
преустановява и ордери за отваряне, затваряне, модификация на позиции не се приемат през
платформата.
7.1.2. Подаване на всички видове поръчки или проверка на състоянието на акаунт може да се извърши
по телефон или чат. При подаване поръчка по телефон, чат поръчката се поставя от дилър, съобразно
направената от клиента заявка. В този случай дилърът има право да поиска от клиента да се представи
със специално предоставената му за тази цел парола, както и да задава различни въпроси на клиента
с цел безпроблемното му и точно идентифициране.
7.1.3. В този случай "Варчев Финанс" ЕООД не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснати
ползи на клиента.

VIII. Декларации и гаранции от Клиента
8.1.

Клиентът гарантира, че:

8.1.1. Е правоспособен и дееспособен и по отношение на него не действат законoви или други
разпоредби, които да пречат на сключването и изпълнението на договора или сделка.
8.1.2. Е получил всички необходими съгласия и има правото да сключи договор с Варчев Финанс (а
ако Клиентът е юридическо лице, то той е надлежно овластен и е получил необходимите
корпоративни и други правомощия, съгласно учредителните и организационните си документи).
8.1.3. Не нарушава приложими закони, включително, но не само, данъчни закони и наредби,
изисквания за борсов контрол и изисквания за регистрация.
8.1.4. Информацията, предоставена от Клиента на Варчев Финанс, е пълна, точна и не е подвеждаща.
8.1.5. Е приел, прочел и разбрал информационните материали за съответните продукти.
8.1.6. Е получил допълнителна подробна информация относно предлаганите продукти, както и
информация за съществуващите рискове.
8.1.7. Инвестираната сума е избрана, отчитайки финансовото му състояние.
8.1.8. Не извършва по занятие сделки с финансови инструменти във връзка с чл. 25, ал. 1, от Наредба
№ 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на КФН (в случаите, когато
договорът се подписва от упълномощено лице).
8.1.9. Не притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които ще се отнасят
поръчките, съответно и за техните емитенти; че финансовите инструменти не са блокирани, върху тях
няма да е учреден залог или наложен запор, както и че сделката предмет на поръчката не
представлява прикрита покупка или продажба.
8.1.10. Е информиран и приема, че за установените между него и Варчев Финанс отношения са
приложими изискванията на настоящите Правила, на договора, Общите условия за сделки с финансови

инструменти на Варчев Финанс, Тарифата, информацията на уебсайта, както и разпоредбите на
приложимото законодателство.
8.2. Счита се, че горепосочените декларации и гаранции ще са действителни във всеки един момент
от отношенията между Варчев Финанс и Клиента. В случай, че дадена декларация или гаранция е
обект на промяна, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Варчев Финанс, който освен
правата си по тези Правила, има право да прекрати отношенията си с Клиента, ако промяната води
до неприложимост на разпоредбите на тези Правила или на договора с Клиента.
IX. Ограничаване на отговорност и обезщетения
9.1. Клиентът се задължава да обезщети Варчев Финанс за всички загуби, такси, разходи, разноски и
задължения (настоящи и бъдещи, включително непредвидени такива), претърпени от Варчев Финанс
в резултат на или във връзка с нарушение на настоящите Правила или договора от страна на Клиента.
X. Конфиденциалност и разкриване на информация от Варчев Финанс
10.1. Страните се задължават да не разкриват на друго лице (освен в случаите, предвидени от закона
или с оглед изпълнение на задължения по настоящите Правила и/или договора) каквато и да било
информация, свързана с бизнеса, инвестициите, финансите или други данни, които са поверителни за
другата страна, при условие, че информацията и/или данните са/могат да бъдат придобити по повод
установените отношения между Варчев Финанс и Клиента или по друг начин. Всяка от страните следва
да полага разумни усилия за предотвратяване на подобно разкриване.
10.2. Чрез подписване на договора, Клиентът упълномощава Варчев Финанс да разкрива такава
информация, отнасяща се до Клиента, в случаите когато това се изисква от приложимото право, от
съответния регулаторен орган, включително от приложимите пазарни принципи, без предварително
уведомяване на Клиента.

XI. Изменения
11.1. Варчев Финанс има право да изменя Правилата по всяко време с предизвестие до Клиента,
което може да бъде направено включително чрез публикация на уебсайта.
11.2. Клиентът може чрез писмено предизвестие до Варчев Финанс да промени адреса, на който се
изпращат всички съобщения и уведомления, дължими съгласно условията на договора, сключен между
страните.
XII. Жалби и спорове
9.1. Страните се съгласяват при наличие на спор между тях, първо да бъде направен опит за
решаването му в дух на добра воля. В този случай Клиентът следва да представи искането си пред
Варчев Финанс, а Варчев Финанс следва да проучи исканията на Клиента своевременно и изцяло.
9.2. Без да се накърняват другите права на Варчев Финанс по договора, във всеки случай, когато
Клиентът и Варчев Финанс имат спор за маржин сделка или предполагаема маржин сделка или
инструкция, свързана с маржин сделка, Варчев Финанс има право по своя преценка и без да
закрие тази маржин сделка или предполагаема маржин сделка, ако с основание счита, че такова
действие е желателно, с цел да се ограничи максималната сума на спора 1. Варчев Финанс не носи
отговорност за или по каквото и да било задължение към Клиента във връзка с последващи
колебания в нивото на съответната маржин сделка. Ако Варчев Финанс закрие маржин сделка

съгласно тази клауза, това действие става без да се накърнява правото на Клиента да открие нова
маржин сделка в съответствие с договора.
XIII. Разни
10.1. Варчев Финанс не носи отговорност пред Клиента за частично или пълно неизпълнение
на задълженията му по договора, дължащо се пряко или непряко на обстоятелства извън контрола му.
Тези форсмажорни обстоятелства включват непредвидими и непредотвратими събития по смисъла на
чл.306 от Търговския закон, както и всички технически затруднения, проблеми, прекъсвания на
телекомуникациите или неналичност на уебсайта (например когато към съответния момент сайтът е
недостъпен или необновен).
10.2. Освен това, Варчев Финанс има право, по свое мнение да определи дали има извънредна
или изключителна пазарна ситуация. Тези ситуации включват, но не само, преустановяване или
затваряне на даден пазар или прекратяване или неосъществяване на дадено събитие, с което Варчев
Финанс свързва офертата си или настъпване на прекомерно движение в нивото на дадена маржин
сделка и/или основния пазар, или основателно очакване на Варчев Финанс за такова движение. В
такива случаи Варчев Финанс може да повиши маржин изискванията си, да закрие някои или всички
маржин сделки, открити от Клиента и/или да преустанови или измени приложението на всяко или
всички условия на тези Правила и договора с Клиента, включително, но не само, когато за Варчев
Финанс е невъзможно или непрактично с оглед пазарните условия да се съобрази със съответното
условие.
XIV. Дефиниции
11.1. Използваните по-долу термини, освен ако контекстът не изисква друго, имат следните
значения и могат да бъдат употребявани в единствено или множествено число, в зависимост от случая:

1

Тази разпоредба не се отнася за маржин сделки с чуждестранни финансови инструменти,
търгувани на чуждестранни регулирани пазари

11.1.1. „Платформи за търговия, предлагани от Варчев Финанс” по смисъла на
настоящите Правила са платформите “Varchev Absolute Trader”, “MetaTrader 4”, “MetaTrader 5”.
11.1.1.1. “Varchev Absolute Trader” е платформа за търговия чрез интернет, предоставена от
Варчев Финанс на Клиента, и даваща възможност за сключване на сделки с валута, акции, CFD,
опции, фючърси, метали и други.
11.1.1.2 “MetaTrader 4” и “MetaTrader 5” са системи за търговия чрез интернет, предоставена от
Варчев Финанс на Клиента, и даваща възможност за сключване на сделки с валута, метали и CFD.
11.1.2. „Варчев Финанс” означава „Варчев Финанс” EOOД, инвестиционен посредник, притежаващ
лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-030205/15.03.2006 г.,
със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 186, ет.3, офис 4.035, тел.
052/631000, 052 634040
11.1.3. „Правила” означават разпоредбите на настоящите Правила, приложими към договорите за
търговия на международните финансови пазари, чрез платформи предлагани от ИП „Варчев Финанс”
EOOД.
11.1.4.

„Уебсайт”

е

сайт,

разположен

на

адрес

www.varchevbrokers.com

11.1.5. „Услуги” означава услугите, предоставяни от Варчев Финанс по силата на договорите,
сключени с Клиентите.
11.1.6. „Сделка” означава всяка сделка, за покупка или продажба на даден финансов инструмент,
сключена между Варчев Финанс и Клиента чрез платформите за онлайн търговия,
включително въз основа на нареждане на Клиента, подадено устно или по телефон.
11.1.7. „Потвърждение за сделка” означава съобщение от Варчев Финанс до Клиента,
съдържащо основните параметри на сделката, сключена от Клиента.
11.1.8. „Договор” означава договора за търговия с финансови инструменти на международни
финансови пазари и неговите приложения.
11.1.9. „Клиент” означава физическо или юридическо лице, което е страна по договора.
11.1.10. „Сметка” означава сметка за сделки на Клиента в Варчев Финанс, по договор за търговия
на международните финансови пазари, чрез платформата Meta Trader 4, Meta Trader 5 или Varchev
Absolute Trader
11.1.11. „Извлечение по сметка” означава периодичен отчет за движението на суми по дадена
Сметка.
11.1.12. „Маржин сделка” означава сделка за покупка на финансови инструменти за сметка на
Клиент, при която за заплащане на финансовите инструменти Клиентът използва паричен заем от
съответния пазар.
11.1.13. „Пазарни принципи” означават принципите, разпоредбите и обичайните практики на
дадена борса, клирингова къща или друга организация или пазар, занимаващи се със сключването,
извършването или уреждането на дадена сделка или договор и всяко упражняване от такава борса,
клирингова къща или друга организация, или пазар на предоставено му право или пълномощие.
11.1.14. „Вътрешна информация” e конкретна информация, която не е публично огласена,
отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един
или повече финансови инструменти, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние
върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови
инструменти. Информацията по изречение първо включва всякаква информация, която
1.
Посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да
настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им

ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови
инструменти.
2.
Обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден
финансов инструмент.
По отношение на лицата, които изпълняват нареждания относно финансови инструменти, вътрешна
информация е също и конкретна информация, съобщена от Клиент, свързана с подадени, но още
неизпълнени нареждания на Клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти
на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и която, ако бъде огласена
публично, може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на
цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.
11.1.15. „Работен ден” означава дните, в които Варчев Финанс обслужва Клиенти. Те включват
всички делнични дни на годината, с изключение на някои български или международни официални
празници, за които Клиента ще бъде предварително уведомен, чрез съобщение уебсайта и/или
платформата.
11.1.16. „Упълномощено лице” означава лице, упълномощено с
изрично пълномощно от Клиента да дава инструкции на Варчев Финанс.

нотариално

заверено

11.1.17. „Тарифа” означава тарифата на Варчев Финанс, публикувана на уебсайта.
11.1.18. „Дериват” е финансов инструмент, търгуван борсово или извънборсово, чиято цена
директно зависи от стойността на един или повече базови активи (ценни книжа, индекси на акции,
дългови инструменти, стоки, други деривати). Дериватите включват търговията с права и
задължения въз основата на базовия актив, но не водят до директно прехвърляне на собственост върху
него.

Настоящите Правила, приложими към договорите за търговия на световните финансови пазари,
чрез системите за електронна търговия на ИП „Варчев Финанс“ ЕООД („Varchev Absolute Trader“ и
„Meta Trader 4”, ”Meta Trader 5”) са приети с решение на едноличния собственик на капитала на
Дружеството от 29.08.2017 г.

ЗА “ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД
____________________
Бисер Варчев – едноличен собственик на капитала

