
Д О Г О В О Р   
по клиентски номер …………………………… 

за ползване на Системата за електронно подаване на нареждания чрез интернет от клиенти - COBOS 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
ЕГН …………….., притежаващ л.к № ………….., издадена на …………… от  адрес: …………………………………………., , 
наричан за краткост КЛИЕНТ. 
 

1.“ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД /лицензиран инвестиционен посредник за дейност в страната и чужбина/, със седалище и адрес 
на управление - гр. Варна, ул. “Шипка” № 18, рег. по ф.д. № 1854/2002г. на ВОС, Дан.№ 1030160025, БУЛСТАТ 103775285, 
представлявано от Бисер Симеонов Варчев, ЕГН 6704165089, притежаващ лична карта №197150019, издадена на 
28.12.2006 г. От МВР - гр.Варна и Севделина Иванова Фотева, ЕГН 7709073433 притежаваща лична карта № 190648058, 
издадена на 12.08.2005 г. от МВР, наричано за краткост ПОСРЕДНИК, от една страна, 
и 
    

Страните се споразумяха за следното: 
 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА директен достъп за търговия на “БФБ - СОФИЯ” АД, посредством Системата за 
електронно подаване на нареждания чрез Интернет от клиенти /Client Order-Book Online System/, наричана в договора за 
краткост COBOS, а КЛИЕНТЪТ заплаща възнаграждение съгласно тарифата на ПОСРЕДНИКА. 
1.1. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с Класификацията на клиентите на ПОСРЕДНИКА и на база на нея приема да бъде 
класифициран като: (...) непрофесионален клиент; (…) професионален клиент; (…) приемлива насрещна страна. КЛИЕНТЪТ 
разбира и приема, че съгласно тази класификация спрямо него ще бъде прилагана различна грижа съгласно Политиката за 
изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента. При подаване на нареждане на COBOS, КЛИЕНТЪТ 
избира всички параметри на нареждането и последното се класифицира като подадено със специални инструкции. В този 
случай, ПОСРЕДНИКЪТ, действащ от името на КЛИЕНТА, предоставяйки му достъп до системата, се счита, че е изпълнил 
грижата за постигане на най-добър резултат за КЛИЕНТА. В случай, че електронната система допуска някои параметри на 
нареждането да не бъдат посочени, спрямо тях ПОСРЕДНИКА полага грижата за най-добро изпълнение в съответствие с 
Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента.  
2. Търговията на “БФБ-СОФИЯ” АД посредством COBOS се извършва лично от КЛИЕНТА и е изцяло за сметка и на риск на 
КЛИЕНТА. 
3. ПОСРЕДНИКЪТ упражнява контрол и потвърждава чрез специален терминал всяко нареждане преди да влезе в 
системата за търговия на “БФБ-СОФИЯ” АД. 
4. Договорът се сключва за неограничен  срок 
5. Разпоредбите на Правилата за регистрация и работа с COBOS на членовете на “БФБ-СОФИЯ” АД са задължителни за 
страните, които приемат че Правилата са неразделна част от този договор. 
6. КЛИЕНТЪТ има право да въвежда за потвърждение нареждания за сделки с финансови инструменти и компенсаторни 
инструменти от списък от емисии, позволени от администратора, от свое име и за своя сметка посредством COBOS и след 
получаване на сертификат и парола от ПОСРЕДНИКА. 
7. КЛИЕНТЪТ има право да изтрива въведени чрез COBOS свои нареждания от системата за търговия. 
8. КЛИЕНТЪТ се задължава при подписване на настоящия договор да открие при ПОСРЕДНИКА паричен депозит в размер 
на 300лв. и да поддържа по всяко време достатъчно средства по сметка на ПОСРЕДНИКА, но не по - малко от размера на 
годишната такса за издаване и поддръжка на сертификат на КЛИЕНТА, предвидена в чл.17, ал.3, вр. ал.2 от Правилата за 
регистрация и работа със системата за електронно подаване на нареждания чрез интернет от клиенти на членовете на 
„БФБ-София” АД, дължима на „БФБ-СОФИЯ” АД. 
9. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати възнаграждение на ПОСРЕДНИКА. 
9.1. КЛИЕНТЪТ се съгласява да заплаща разноски и такси по т.9.2, т.9.3,т.9.4 и точка 10,таксите предвидени в тарифата за 
стандартни комисионни възнаграждения, както и депозита по т.8 и да поддържа необходимите средства по сметка на 
посредника в размер определен в същата точка. 
9.2. При прехвърляне на финансовите инструменти към друг посредник, както и при замяна на финансови инструменти, 
КЛИЕНТЪТ заплаща такса в размер на 1% (един процент) от стойността на прехвърляните финансови инструменти 
(респективно финансовите инструменти, които КЛИЕНТЪТ е предложил при замяна), която стойност за целите на тази 
разпоредба се определят по по правилата за оценка на клиентските активи към деня предхождащ датата на нареждането за 
прехвърляне на финансовите инструменти ,но не по-малко от 10 (десет) лева на емисия,  
9.3. ПОСРЕДНИКЪТ заплаща в полза на КЛИЕНТА годишната такса за издаване и поддръжка на сертификат на КЛИЕНТА, 
предвидена в чл.17, ал.3, вр. ал. 2 от Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на 
нареждания чрез интернет от клиенти на членовете на „БФБ-София” АД, както и таксата за достъп на абоната до  COBOS – 
Client Portfolio определена в чл.12. (2) в Правила за регистрация и ползване на  „Cobos – Client Portfolio” дължими на „БФБ-
СОФИЯ” АД за издаването на сертификат и ползването на Client Portfolio.  
9.4. При реализиран оборот в рамките на първата една година, считано от подписването на този договор, в размер на или 
надвишаващ 45 000 (четитдесет и пет хиляди) лв., заплатените от посредника годишна такси по т. 9.3. от този договор 
остава за сметка на ПОСРЕДНИКА. В случай, че реализираният от КЛИЕНТА оборот за тази една година е по - малък от 45 
000 (четирдесет и пет хиляди) лв., заплатената годишна такса остава за негова сметка и посредникът има право да изтегли 
от сметката на клиента дължимите му и заплатени от него размер за таксите.  

Днес ……………….. г.  в гр. Варна, се сключи настоящия договор между: 
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9.5. Ако клиентът подаде молба за подновяване на сертификатът за следваща година , . ПОСРЕДНИКЪТ заплаща в полза 
на КЛИЕНТА годишната такса за издаване и поддръжката му, предвидена в чл.17, ал.3, вр. ал. 2 от Правилата за 
регистрация и работа със системата за електронно подаване на нареждания чрез интернет от клиенти на членовете на 
„БФБ-София” АД, както и таксата за достъп на абоната до  COBOS – Client Portfolio определена в чл.12. (2) в Правила за 
регистрация и ползване на  „Cobos – Client Portfolio” дължими на „БФБ-СОФИЯ” АД за издаването на сертификат и 
ползването на Client Portfolio в случаите когато КЛИЕНТА е реализирал оборот в размер на или надвишаващ 45 000 
(четитдесет и пет хиляди) лв в рамките на валидността на всеки един сертификат за ползване на  COBOS.  
В случай, че реализираният от КЛИЕНТА оборот за първата година, съответно за която и да било от следващите години, е 
по - малък от 45 000 (четитдесет и пет хиляди) лв., КЛИЕНТЪТ заплаща за своя сметка годишната такса за съответната 
следваща година, като ПОСРЕДНИКЪТ не носи задължение и отговорност за нейното заплащане.  
10. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. 
10.1. Всякакви други плащания, свързани със сделките, предмет на този Договор, сключвани по нареждане на КЛИЕНТА, са 
за сметка на последния, включително: 
а) комисиона за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги на „БФБ-София” АД 
съгласно борсовия правилник; 
б) банкови такси и комисиони; 
в) такси дължими съгласно действащата тарифа на на Централен Депозитар АД. 
г) други такси в срокове и размер съгласно действащата  Тарифа за таксите и комисионните на ИП Варчев Финанс ЕООД. 
11. КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва и изпълнява всички свои задължения, произтичащи от разпоредбите на правилата 
по чл. 5. 
12. КЛИЕНТЪТ се задължава да продава чрез COBOS само такива финансови инструменти или компенсаторни инструменти, 
които са по негова подсметка при ПОСРЕДНИКА и са в списъка от емисии, позволени от администратора. КЛИЕНТЪТ няма 
право: а) Да въвежда нареждания за продажба на финансови инструменти, които са блокирани в Централния депозитар, 
заложени или запорирани са и/или представляват прикрита покупка или продажба на финансови инструменти и/или 
притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася същото нареждане или за техния 
емитент; б) Да прави симулативни предложения за сключване на сделки с финансови инструменти, да сключва сделки с 
финансови инструменти, с които се създава невярна представа за цената ли обема на търговия с финансови инструменти; 
в) Да подава нареждания за продажба на финансови инструменти, които не притежава. 
13. КЛИЕНТЪТ се задължава да въвежда нареждане “купува” само до размера на депозита по чл. 8. 
14. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите декларации и нареждания при ползването на 
COBOS съгласно нормативните актове /вкл. вътрешни такива на “БФБ- СОФИЯ”, “Централен депозитар”, Комисията за 
финансов надзор и ПОСРЕДНИКА/, уреждащи съответната материя. 
15. КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ПОСРЕДНИКА за наличие на конфликти на интереси при търговията на “БФБ- 
СОФИЯ” АД, посредством COBOS. 
16. ПОСРЕДНИКЪТ има право да получи в срок от КЛИЕНТА съответните такси и комисионни съгласно тарифата. 
17. ПОСРЕДНИКЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА всички необходими документи във връзка с ползването на COBOS. 
18. ПОСРЕДНИКЪТ има право да откаже потвърждение на въведена от КЛИЕНТА нареждане, ако тя е анонсирана в 
противоречие на нормативните актове, уреждащи борсовата търговия или нарушава разпоредбите на настоящия договор. 
19. ПОСРЕДНИКЪТ има право да прекрати за определен срок или окончателно /чрез едностранно прекратяване на 
действието на договора/  правата на КЛИЕНТА за ползване на COBOS, ако с действията си КЛИЕНТА нарушава 
нормативните актове, уреждащи борсовата търговия или разпоредбите на настоящия договор. 
20. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да потвърждава правомерно и коректно въведената, съгласно разпоредбите на настоящия 
договор нареждане чрез COBOS. 

21. Съгласно Правилника на Централния депозитар всички плащания между страните по този тоговор на стойност над 
5 000 /пет хиляди/ лева се извършват по банков път, като банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: 

IBAN………………………………………………………………………………… ,BIC……………………………………………… 
SWIFT…………………….     при  

Тегленето на парични средства става след предварителна заявка от страна на Клиента, получена от 
ПОСРЕДНИКА на електронната поща на брокера,(info@varchev.com) фронт офиса или подадена на място в офис 
на ИП Варчев Финанс ЕООД.  
22. КЛИЕНТЪТ безусловно декларира, че: 
 § е запознат с Правилата за регистрация и работа с COBOS на членовете на „БФБ-София” АД, които стават неразделна 
част от този Договор и е получил копие от тях преди сключване на Договора; запознат е и приема общите условия 
приложими към договорите с клиенти на ИП “ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД”, приети на 30.11.2007г., Политиката за изпълнение 
на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента и обявената му тарифа за стандартните комисионни 
възнаграждения, с което те стават част от настоящия договор. Посочените общи условия се прилагат в отношенията между 
страните доколкото не противоречат на Закона за пазарите на финансови инструменти ("ЗПФИ") и Наредба 38.  
 § декларира, че преди сключването на този договор се е запознал, разбира и се съгласява с информацията за 
ПОСРЕДНИКА, с правата и задълженията си по този договор, с финансовите инструменти, предмет на договора, рисковете 
за финансовите инструменти, предмет на договора, и всички разходи и такси, свързани с нарежданията, както и 
информацията къде и при какви условия ще бъдат държани паричните средства и финансови инструменти на КЛИЕНТА. 

§ е уведомен от ПОСРЕДНИКА за потенциалните конфликти на интереси; 
§ е запознат с риска, свързан с пазарите на финансови инструменти и е получил информацията по чл.9 от НИДИП; 
§ във връзка и по повод сключената при горепосочените условия сделка не е искал и не е получавал никакви съвети и 

препоръки от ПОСРЕДНИКА; 
§ декларира, че е запознат с Тарифата за таксите на ПОСРЕДНИКА, актуална към дата 05.01.2008г. 
§ е уведомен, че ПОСРЕДНИКА не носи отговорност в случай на комуникационен срив в системата, когато 

ПОСРЕДНИКЪТ е предприел всички необходими и достатъчни мерки в съответствие с правилата му за управление на  
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риска и обективно ПОСРЕДНИКА не може да осигури връзка (чрез интернет, телефон и др.) с пазара на финансови 
инструменти и/или КЛИЕНТА. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснати ползи 
на КЛИЕНТА; 

§ (вярното се отбелязва) е служител (…) , не е служител (…) на ПОСРЕДНИКА; е управител (…), не е 

управител (…)  на ПОСРЕДНИКА; е свързано със служител и/или управител на ПОСРЕДНИКА лице (…) , не е 

свързано със служител и/или управител на ПОСРЕДНИКА лице (…). 
§ декларира, че всички преговори до сключване на този договор са водени в офиса на ПОСРЕДНИКА в присъствието на 

КЛИЕНТА и представител на ПОСРЕДНИКА. 
 § дава съгласие да бъде информиран от ПОСРЕДНИКА относно обстоятелствата, свързани с предмета на договора 
чрез: а. (..) /препоръчано/ писмо с обратна разписка на горепосочения адрес; б. (..) в офиса на ИП в гр. Варна  ".........." № ... 
срещу подпис; в. (..) чрез лице по чл.39, ал.1, т.2 срещу подпис; г. (  ) електронна поща/т елефакс на следния адрес /тел. 
номер ................./; д. ( ) ........................................ /друг начин, удостоверяващ получаването/. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ще 
бъде уведомяван за всички съществени промени във вътрешните документи на ИП чрез публикуването на промените в 
електронната страница на ИП:   www.varchev.com 
23. ПОСРЕДНИКЪТ не носи никаква отговорност за претърпените вреди и пропуснати ползи от страна на КЛИЕНТА във 
връзка с ползването на COBOS. В случай, че КЛИЕНТЪТ наруши задълженията си по този договор и/или Правилата за 
регистрация и работа със системата COBOS, вследствие на което за ПОСРЕДНИКА възникнат задължения за плащане на 
обезщетения, за закупуване на финансови инструменти или въобще ПОСРЕДНИКЪТ претърпи финансови вреди и загуби от 
поведението на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ има право да претендира обезщетение от КЛИЕНТА в размер на всички 
претърпени вреди и пропуснати ползи. В тези случаи ПОСРЕДНИКЪТ има право да прекрати за определен срок или 
окончателно правата на КЛИЕНТА за ползване на COBOS (респективно този Договор). 
24. КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за вреди и пропуснати ползи във връзка с времевия период между въвеждането и 
потвърждаването  на нарежданията.  
25. При промяна на обстоятелствата, идентифициращи КЛИЕНТА, по време на действието на настоящия договор, 
КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ПОСРЕДНИКА съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от 
настъпването на промяната. При неизпълнение на това задължение от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от 
ПОСРЕДНИКА се считат за получени при изпращане на последния посочен адрес. 
26. При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят до 
съответния съд. 
 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
Знанията и опита по отношение на предоставяната услуга са (попълва се от Клиента):  
Познанията ми в областта и услугите чрез COBOS са:�основни �добри �много добри �нямам познания 
Имам опит в инвестициите в:  акции  ДЦК  дългови ценни книжа  валута  _____________ 
 
На база предоставената към договора информация за КЛИЕНТА, ИП преценява, че (попълва се от служител на ИП): 
(...) услугата, предмет на договора е подходяща за КЛИЕНТА; 
(...) услугата, предмет на договора, не е подходяща за КЛИЕНТА;  
(...) предоставената информация е недостатъчна и ИП не може да прецени дали услугата, предмет на договора е 
подходяща за КЛИЕНТА. В този случай ИП ще изпълни нареждания, подадени изключително по инициатива на 
КЛИЕНТА и само при конкретни дадени от КЛИЕНТА параметри без да извършва оценка. 
 
ИП “ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД: ………………….                          КЛИЕНТ: .…………………. 

Декларирам, че клиентът е подписал договора в мое присъствие, след като бе проверена самоличността му. 
…………………………………………………..: .......................... 
(Лице по чл.39, ал.1 т.2  от Наредба № 38) 

 

ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ.24, АЛ.3 ОТ Наредба 38 
Подписаната, , в качеството ми на лице от отдела за вътрешен контрол при ИП ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД, град Варна 

и на основание чл.24, ал.3 Наредба 38, удостоверявам, че съм извършила проверка на договор N ……….. / ../../…. год. за 
ползване на Системата за електронно подаване на нареждания чрез интернет от клиенти - COBOS и на декларацията по 
чл.24, ал.2 Наредба 38 към него.  

При проверката установих, че както договорът, така и декларацията съответстват на изискванията на ЗПФИ, на 
актовете по прилагането му и на вътрешните актове на ИП ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД. 

Дата:………………………… 
г. 

 
(Вътрешен контрол) 
Гр.Варна 

За ИП ”ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД 
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Подписаният, ……………………………………………………. 
ЕГН ………………………….. л.к.№ ………………………….., изд. на ……………….., от ………………….. 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ДЕКЛАРИРАМ 
 

 Имам сключен договор с ИП “Варчев Финанс” за посредничество при търговия с финансови инструменти 
чрез системата COBOS  и са изпълнени условията по ЧЛ.4, АЛ. 3 от правилата за регистрация и работа на  
COBOS. 

 
 
 
 

Дата: ……………….. г.      ДЕКЛАРАТОР: _____________________ 
 
             /………………………………………………/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА “COBOS-CLIENT 
PORTFOLIO” 

 
Аз, долуподписаният …………………………………, клиент на „Варчев Финанс” ЕООД, с клиентски номер в 

Централен Депозитар ………………………………., декларирам следното: 
Съгласен съм да получавам информация за текущия си портфейл от финансови инструменти и пари от 

инвестиционния си посредник - абонат;                 
Съгласен съм тази информация да е достъпна за борсовия ми посредник и администратора в COBOS, 

служители на инвестиционния посредник - абонат,  както и за борсата. 
 
 

Дата: ………………………. г.       Декларатор:_____________________ 
 
             /……………………………………………../ 
 

Страница 5 от 6 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Подписаният, ……………………………………. 
 
ЕГН ……………………………… л.к. № ……………………………, изд. на ……………………….. г. от ………….. 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ 
 

Съгласен съм предоставените от мен мои и на трети лица лични данни да се съхраняват и обработват в 
“регистрите и дневниците на клиенти” на ИП “ВАРЧЕВ ФИНАНС” ЕООД при спазване на “Закона за защита 
на личните данни”. 

 
 
 
 
 
 
 

Дата: ………………….. г.                        Декларатор : _____________________ 
Гр. Варна        
                /…………………………………………/ 
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