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ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА 

No. __________________ / ___________________ 

Настоящият договор се сключи между: 

"Делтасток" АД, дружество, притежаващо лиценз за инвестиционен посредник, с адрес гр. 

София, ул. ”Кораб планина” № 6, с ЕИК 128042807, представлявано от Борислава Иванова Игнатова 

- Изпълнителен директор и Петър Димитров Петров - Изпълнителен директор,  

и 

_________________________________________________________________________________________,  

ЕИК:_____________________________________________________________________________________,  

Адрес на управление: _____________________________________________________________________, 

Адрес за кореспонденция: _________________________________________________________________, 

представлявано oт _______________________________________________________ в качеството му на 

 _____________________________________________, с ЕГН ______________________________________,  

л.к. № ____________________________, издадена на ________________ г. от МВР __________________,  

постоянен адрес ___________________________________________________________________________ 

и 

представлявано oт _______________________________________________________ в качеството му на 

 _____________________________________________, с ЕГН ______________________________________,  

л.к. № ____________________________, издадена на ________________ г. от МВР __________________,  

постоянен адрес ___________________________________________________________________________ 
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наричан за краткост по-долу Клиент, 

за следното:  

Чл. 1. (1) С Договора Клиентът и "Делтасток" АД се договарят срещу определеното 

възнаграждение в Тарифата на "Делтасток" АД за сделките с дългови ценни книжа и 

свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги 

("Тарифата") и при котираните от "Делтасток" АД цени (за вторичен пазар) и/или при 

определените цени на първичното предлагане с добавка на съответните такси за 

услугата (за първичен пазар) да сключват Сделки с дългови ценни книжа на първичен 

и/или вторичен пазар срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент 

при спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към договорите за 

търговия с дългови ценни книжа на инвестиционен посредник "Делтасток" АД („Общите 

условия”).  

(2) С Договора Клиентът и "Делтасток" АД могат да се договарят също така, че срещу 

определеното в Тарифата възнаграждение инвестиционният посредник ще съхранява 

дълговите ценни книжа на Клиента по подсметка към своя депозитарна сметка в 

депозитарна институция и/или в банка-депозитар, респективно в  банка-поддепозитар.  

 Ако Клиентът иска да се възползва от тази услуга, Страните подписват нарочен Анекс, 

неразделна част от този Договор.  

 Анексът може да бъде подписан при сключването на Договора или по всяко друго време 

в хода на действие на договора.    

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за неопределен срок.  

Чл. 3. „Делтасток“ АД предлага на Клиента възможност за търговия с дългови ценни книжа на 

първичен и на вторичния пазар, както следва: 

а) с държавни ценни книжа, емитирани от Република България и корпоративни облигации 

на български юридически лица - на вторичен пазар и 

б) с държавни ценни книжа, емитирани от държави, различни от Република България, и 
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корпоративни облигации на чуждестранни юридически лица - на първичен и на 

вторичен пазар. 

Чл. 4. По силата на този Договор и приложимите към него Общи условия "Делтасток" АД не 

предлага на Клиента търговия с финансови инструменти, различни от предвидените в 

чл. 3 от Договора дългови ценни книжа, на пазар, различен от посочения в чл. 3.  

Чл. 5. В случай, че Клиентът желае да закупи дългови ценни книжа на вторичен пазар:  

а) Клиентът подава до „Делтасток“ АД Нареждане, съгласно реквизитите описани в 

Приложение № 2; 

б) „Делтасток“ АД изпълнява Нареждането на многостранна система за търговия (МСТ), но 

само ако Клиентът също е член на съответния МСТ в лично качество, или извън място за 

търговия, а именно на извън регулиран пазар ("Over-the-Counter" или "ОТС пазар") 

в) Клиентът се задължава, след сключване на сделката, да нареди договорената сума, на 

датата на Вальора на сделката, по сметката на „Делтасток“ АД, посочена в Приложение № 

3 или да разполага с необходимата сума по своята сметка за търговия, открита при 

„Делтасток“ АД, от която инвестиционният посредник да удовлетвори вземането си; 

г) „Делтасток“ АД извършва необходимите действия по прехвърляне на дълговите ценни 

книжа – предмет на сделката по сметката за ценни книжа на Клиента в съответната 

депозитарна институция, след получаване на сумата, дължима по сделката, или съгласно 

други условия на сетълмент, изрично договорени и потвърдени между Клиента и 

„Делтасток“ АД. 

Чл. 6.  В случай, че Клиентът желае да продаде дългови ценни книжа на вторичен пазар:  

а) Клиентът подава до „Делтасток“ АД Нареждане, съгласно реквизитите описани в 

Приложение № 2; 

б) „Делтасток“ АД изпълнява Нареждането на МСТ, но само ако Клиентът също е член на 

съответния МСТ в лично качество, или на ОТС пазар;  
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в) Клиентът се задължава след сключване на сделката на Вальора на сделката, посочен в 

Нареждането да извърши прехвърлянето на дълговите ценни книжа – предмет на 

сделката, по сметката за ценни книжа на  „Делтасток АД, посочена в Приложение № 3; 

г) „Делтасток АД превежда договорената по сделката сума съгласно платежните 

инструкции предоставени от Клиента, в зависимост от договорения начин на 

разплащане. 

Чл. 7. В случай, че Клиентът желае да закупи дългови ценни книжа на първичен пазар:  

а) Клиентът заявява интерес до „Делтасток“ АД към придобиването на дадени дългови 

ценни книжа на първичен пазар, като информира посредника за максималния си 

инвеститорски интерес при лимитирана или пазарна цена, ако такава подлежи на избор; 

б) „Делтасток“ АД участва на първичния пазар (съответния аукцион), съгласно условията 

на предлагането, от свое име и за своя сметка при подаването на нареждането и 

придобиването на дълговите ценни книжа, за които има предварително заявен интерес 

от клиента; 

в) след придобиването на съответните дългови ценни книжа от „Делтасток“ АД, Клиентът 

подава до инвестиционния посредник Нареждане, съгласно реквизитите описани в 

Приложение № 2; 

г) „Делтасток“ АД изпълнява Нареждането на ОТС пазар; 

д) Клиентът се задължава, след сключване на сделката, на датата на Вальора на сделката да 

нареди договорената сума -  одобрените условия на първичното предлагане (цената на 

дълговите ценни книжа) и съответните такси за услугата, по сметката на „Делтасток“ АД, 

посочена в Приложение № 3 или да разполага с необходимото сума по своята сметка за 

търговия, открита при „Делтасток“ АД, от която инвестиционният посредник да 

удовлетвори вземането си; 

е) „Делтасток“ АД извършва необходимите действия по прехвърляне на дълговите ценни 

книжа – предмет на сделката по сметката за ценни книжа на Клиента в съответната 
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депозитарна институция, след получаване на сумата, дължима по сделката или съгласно 

други условия на сетълмент, изрично договорени и потвърдени между Клиента и 

„Делтасток“ АД. 

Чл. 8. Ако при подаване на нареждането си за участие на първичния пазар „Делтасток“ АД е 

групирал (обединил) инвестиционния интерес на няколко клиента, или е групирал 

(обединил) клиентски интерес със своя интерес, инвестиционният посредник 

разпределя дълговите ценни книжа придобити, в следствие на участието си на 

първичния пазар между всички лица, чиито интерес е групирал (обединил) при 

условията на Политиката на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания 

на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа и 

след това предоставя на клиентите си при условията на чл. 7, букви „в“ – „е“ съответния 

брой дългови ценни книжа, съобразно извършеното разпределяне.  

Чл. 9. Клиентът има право да получава котировки и да подава Нареждания само в рамките на 

посоченото в Общите условия и на Интернет сайта Работно време. 

Чл. 10. Клиентът подава Нареждания по реда, предвиден в Общите условия. 

Чл. 11. Видът на Нарежданията, които Клиентът може да подава, както и редът за изпълнението 

им се определят в Общите условия.  

Чл. 12. „Делтасток“ АД приема Нареждания от Клиента, получени на хартиен носител или по 

телефона или в електронна форма (електронна поща или по друг начин). За 

Нарежданията подадени на хартия – същите следва да имат формата и реквизитите, 

предвидени в Приложение № 2, и да се подписани. За Нарежданията подадени чрез 

дистанционен способ – същите следва да имат съдържанието предвидено в Приложение 

№ 2 и да са подадени от оторизираните за това лица. 

Чл. 13. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, и с подписването на Договора страните се 

съгласяват, че Нарежданията на Клиента могат да се изпълняват извън място на 

търговия (регулиран пазар, многостранна система за търговия и организирана система 

за търговия).  
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Чл. 14. „Делтасток“ АД предупреждава, че всякакви конкретни указания на Клиента могат да 

възпрепятстват инвестиционния посредник да предприеме мерките, които са 

предвидени в и се прилагат съобразно "Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на 

нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни 

книжа на вторичен пазар" и „Политика на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на 

нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни 

книжа„, за постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези 

Нареждания по отношение на елементите, обхванати от тези указания. 

Чл. 15. Дължимите на "Делтасток" АД такси, комисиони и други възнаграждения се определят 

съгласно Тарифата и/или са посочени на Интернет сайта на инвестиционния посредник. 

Чл. 16. Клиентът може да внася и тегли средства от сметката си за търговия единствено чрез 

банков превод и на каса в офиса на „Делтасток“ АД.  

Чл. 17. С подписването на Договора Клиентът декларира, че всички входящи и изходящи 

плащания от и към сметката за търговия, разкрита на негово име в "Делтасток" АД, ще 

бъдат извършвани от източници, чиито титуляр е Клиентът. 

Чл. 18. "Делтасток" АД няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно: 

а) вноски по сметката за търговия на Клиента, ако титулярът, изпращащ средствата, не 

съвпада с титуляра на Договора с "Делтасток" АД; 

б) тегления от сметката за търговия на Клиента, ако титулярът, получаващ средствата, не 

съвпада с титуляра на Договора с "Делтасток" АД. 

Чл. 19. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че „Делтасток“ АД не се 

задължава да приема и изпълнява всички Нареждания на Клиента за търговия на 

вторичен пазар. „Делтасток“ АД има право да отказва приемането на надлежно подадени 

Нареждания от Клиента, без да обосновава такъв отказ, без да дължи на Клиента  

каквито и да е компенсации и без да е задължена да излага мотивите си за това. 

Чл. 20. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че „Делтасток“ АД не се 
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задължава при всеки заявен от страна на Клиента интерес да осигури възможност за 

участие на първичен пазар. „Делтасток“ АД има право да отказва такова участие без да 

обосновава такъв отказ, без да дължи на клиента  каквито и да е компенсации и без да е 

задължена да излага мотивите си за това. 

Чл. 21. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че „Делтасток“ АД има 

право да откаже да приеме и/или да изпълни Нареждане на Клиента, както и да откаже 

да предостави на Клиента възможност за участие на първичен пазар (аукцион) без да е 

длъжно да посочва мотив за това, включително, но не само, когато това би довело до 

нарушаване на законови разпоредби и разпоредби на относими регламенти, 

включително, но не само на разпоредбите относно изпирането на пари, търговията с 

вътрешна информация, пазарите на финансови инструменти и други нормативни 

изкисвания или при наличие на други важни обстоятелства, включително такива, които 

произтичат от договора с клиента или приложимите общи условия. В този случай 

„Делтасток“ АД уведомява Клиента за отказа си и не носи отговорност относно 

произтекли за клиента вреди от този отказ. 

Чл. 22. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че „Делтасток“ АД няма 

да приема и / или да изпълнява писмени Нареждания, които не са изпратени във 

формата или не съдържат реквизитите съгласно Приложение № 2, съответно, в случай на 

Нареждания, подадени в електронна форма, не съдържат информацията по Приложение 

№ 2. „Делтасток“ АД няма да приема и / или да изпълнява Нареждания,  които са неясни, 

неточни, непълни, не са представени на инвестиционния посредник по уговорения 

начин, не са подписани, съответно подадени от надлежно оторизирани лица или не са 

придружени от всички необходими допълнителни документи. 

Чл. 23. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че „Делтасток“ АД не 

носи отговорност за претърпени загуби от страна на Клиента, настъпили   в резултат от  

добросъвестното изпълнение на редовни от външна страна, подправени или неистински 

Нареждания. 

Чл. 24. Всяка Сделка се сключва само в резултат на Нареждане, подадено от Клиента или от 
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упълномощено от него лице, и е изцяло за сметка и риск на Клиента. "Делтасток" АД не 

носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения на Клиента при 

осъществяването на Сделка, сключена съгласно условията по този Договор. „Делтасток“ 

АД не носи отговорност за претърпените от Клиента вреди и загуби, произтичащи от 

изпълнени от нея точно и  в срок Нареждания. 

Чл. 25. „Делтасток“ АД не носи отговорност за вредите и загубите, претърпени от Клиента като 

пряка последица от причини и обстоятелства, които не са настъпили по вина на 

инвестиционния посредник, като например но не само: неизпълнение от страна на 

Клиента на действия,  необходими за осъществяване на Сделката, неизпълнение от 

страна на трети лица, възникване на технически проблеми, форс мажор и други.  

Чл. 26. „Делтасток“ АД няма задължение да следи за законосъобразността на сключваните от 

Клиента сделки и не носи отговорност, в случай че в резултат на сделка, сключена при 

условията на настоящия договор, бъдат нарушени законовите забрани и ограничения за 

инвестиране, приложими към дейността на Клиента.  

Чл. 27. Нито една от Страните няма право да възлага или прехвърля  права или задължения, 

възникнали за нея по силата на настоящия договор на трети лица без предварителното 

писмено съгласие на другата страна и всяко такова прехвърляне или възлагане в 

нарушение на този член, ще бъде непротивопоставимо на другата страна.  

Чл. 28. С подписването на настоящия Договор Страните се съгласяват, че в случай, че Клиентът 

не заплати на „Делтасток“ АД сума, дължима по настоящия договор, за инвестиционният 

посредник ще възникне право на задържане върху клиентските активи, държани 

правомерно от посредника към момента на неплащането. 

Чл. 29. В случай на забава на изпълнението на задълженията за плащане на суми по настоящия 

договор, неизправната страна дължи на изправната и законната лихва за забава.  

Чл. 30. Клиентът  възстановява на „Делтасток“ АД всички разходи, направени от „Делтасток“ АД 

(включително и плащания за консултации, и разходи за правни услуги, предоставени от 

служители на „Делтасток“ АД) във връзка с всички процедури за принудително събиране 
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на суми, дължими по настоящия договор.  

Чл. 31. В случай  че Клиентът е в невъзможност да изпълни своите задължения по настоящия 

Договор, поради случайно събитие или непреодолима сила, то той трябва незабавно да 

уведоми „Делтасток“ АД в какво се състои случайното събитие или непреодолимата сила 

и как те я възпрепятстват от изпълнение на задълженията по Договора. В случай че 

Клиентът не изпълни задължението си за уведомяване, то неизпълнението по 

настоящия член ще представлява неизпълнение. В случаите на предходното изречение, 

„Делтасток“ АД има право да прекрати Договора. 

Чл. 32. Договорът, сключен между "Делтасток" АД и Клиента, се изменя и допълва с изрично 

писмено съгласие на страните под формата на допълнително споразумение, с 

изключение на случаите по чл. 33 от настоящия Договор. 

Чл. 33. Общите условия се изменят и допълват по ред и начин посочен в тях без да е 

необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между страните. 

Чл. 34. Документите по чл. 37, букви "б" - "к" от настоящия Договор се изменят по ред и начин 

посочен в Общите условия, без да е необходимо изрично подписване на допълнително 

споразумение между страните. 

Чл. 35. Договорът се прекратява по ред и начин, посочен в Общите условия. 

Чл. 36. С подписване на Договора Клиентът потвърждава, че разбира и се съгласява да бъде 

обвързан от Общите условия. 

Чл. 37. С подписване на Договора Клиентът декларира, че се е запознал и приема:  

а) Общите условия, приложими към договорите за търговия с дългови ценни книжа на 

инвестиционен посредник "Делтасток" АД, приети на заседание на Управителния съвет 

на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата дата; променени на 08.12.2020 г., в 

сила от 10.12.2020 г.; променени на 04.01.2021 г., в сила от 05.01.2021 г.;  

б) Тарифа на "Делтасток" АД за сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези 

сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, приета с Протокол от 
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заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 26.11.2019 г., в сила от същата дата;  

в) Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима 

към договорите за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар, приета на 

заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата 

дата, променена на 03.02.2020 г. и в сила от 17.02.2020 г; 

г) Политика на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, 

приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа, приета на 

заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата 

дата, променена на 03.02.2020 г. и в сила от 17.02.2020 г; 

д) Политика по отношение на конфликта на интереси на "Делтасток" АД, относима към 

сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и 

дейности и допълнителни услуги, приета на заседание на Управителния съвет на 

"Делтасток" АД от 14.05.2019 г., изменена и допълнена на 14.06.2019 г., в сила от 14.05.2019 

г., променена на 03.02.2020 г. и в сила от 17.02.2020 г, променена на 19.11.2021 г. и в сила от 

10.12.2021 г., променена на 28.02.2023 г. и в сила от 28.02.2023 г.; 

е) Правилата за категоризация на клиентите на "Делтасток" АД, приети на заседание на 

Управителния съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата, променени 

на 03.02.2020 г., и в сила от 17.02.2020 г., на 17.07.2020 г. и на 28.02.2023 г., като последната 

промяна е в сила от 28.02.2023 г.; 

ж) Правилата за управление на жалби от клиенти на "Делтасток" АД, приети на заседание 

на Управителният съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., променени на 27.01.2022 и на 

28.02.2023 г., като последната промяна е в сила от 28.02.2023 г.; 

з) Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите услуги, 

свързани с търговията с дългови ценни книжа, предназначена за клиенти и потенциални 

клиенти, приета на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в 

сила от същата дата, променена на 03.02.2020 г., на 08.12.2020 г., на 04.01.2021 г., на 

28.02.2023 г., като последната промяна е в сила от 28.02.2023 г.; 
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и) Информация относно финансовите инструменти - дългови ценни книжа, които са 

предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД инвестиционни услуги и дейности и 

допълнителни услуги, и рисковете, свързани с тях, приета на заседание на Управителния 

съвет на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата дата; 

й) Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на "Делтасток" АД, 

търгуващи с дългови ценни книжа, приета на заседание на Управителния съвет на 

"Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата дата, променена на 28.02.2023 г., като 

промяната е в сила от 28.02.2023 г.; 

к) Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на 

клиентите на "Делтасток" АД, търгуващи с дългови ценни книжа, приета на заседание на 

Управителния съвет на "Делтасток" АД от 14.06.2019 г., в сила от същата дата, променена 

на 03.02.2020 г., и на 08.12.2020 г., като последната промяна е в сила от 10.12.2020 г.; 

Чл. 38. С подписване на Договора Клиентът декларира, че: 

а) дава изричното си съгласие да бъде надлежно запознат с по-нови версии на документите 

по чл. 37 чрез Интернет сайта на "Делтасток" АД, където е налична актуалната им версия;  

б) е наясно, че има право да отправя до „Делтасток“ АД разумни и пропорционални 

искания за информация относно политиките и правилата по чл. 37; 

в) дава изричното си съгласие Договора, Общите условия и всички приложими към тях 

документи и последващите им редакции да му бъдат предоставяни само на български 

език и на английски език и че ще ползва документите по буква "а" на един от двата 

налични езика (английски и/или български) и няма да изисква превод на друг език; 

г) разбира и се съгласява, че "Делтасток" АД не предоставя съвети на Клиента при вземане 

на инвестиционни решения по изпълнение на този Договор, че Нарежданията на 

Клиента са по негова собствена преценка и инициатива, че в случаите, когато 

"Делтасток" АД предоставя текуща информация на Клиента относно моментното 

състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от Клиента единствено 

и само като разкриване на информация, относима към съответния актив, както и че 
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последната услуга се предоставя за удобство и е само информационна, и не е отправяне 

на препоръка за сключване или въздържане от сключването на дадена Сделка; 

д) е наясно с рисковете, които поема при инвестирането в дългови ценни книжа; 

е) дава изричното си принципно съгласие всичките му Нареждания да се изпълняват извън 

мястото на търговия; 

ж) дава изричното си принципно съгласие да бъдат обработвани предоставените от него 

лични данни, включително допълнително събраните такива от "Делтасток" АД в процеса 

на сключване и изпълнение на Договора; 

з) дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да извършва проверка на 

предоставените от него лични данни чрез независими източници при спазване на 

всички изисквания на Приложимото право; 

и) дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни 

на банки и други кредитни и финансови институции, притежаващи лиценз в мястото им 

за регистрация, включително такива от държави извън Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство, само когато това е необходимо за нуждите на 

изпълнение на Договора и при спазване на Приложимото право, както и дава изричното 

си принципно съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни на свои 

контрагенти и/или обвързани агенти, само когато това е необходимо: за нуждите на 

предоставянето на договорените услуги за търговия с финансови инструменти; и/или 

при възлагането на критични и важни оперативни функции; и/или за нуждите на 

изпълнение на Договора, като това разкриване се извършва при спазване на 

Приложимото право;  

й) дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни 

за целите и за нуждите на Автоматичния обмен на финансова информация в областта на 

данъчното облагане по реда и на лицата, предвидени в ДОПК, за нуждите на 

докладването по MiFIR и по Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с 
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ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 

(SFTR), и за нуждите на данъчното законодателство в България, САЩ и Швеция; 

к) дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да му предоставя информация 

чрез Интернет сайта си - www.deltastock.com; 

л) изрично предпочита като траен носител да бъдат използвани съобщения и електронни 

документи, както и сканирани документи, изпращани на предоставения от него адрес на 

електронна поща; 

м) изрично предпочита предоставянето на информация от "Делтасток" АД да става чрез 

Интернет сайта или по друг дистанционен способ;  

н) е уведомен чрез електронен способ за адреса на Интернет сайта и мястото на 

страницата, където се намира съответната информация; 

о) е наясно и се съгласява, че информацията която "Делтасток" АД предоставя на Клиента 

чрез Интернет сайта относно основните характеристики и особености на дадена Услуга, 

както и когато предоставя статистическа и текуща информация за състоянието на 

различните финансови инструменти и/или пазари, тази информация е индикативна, и 

че "Делтасток" АД не гарантира изпълнението или неизпълнението на Нареждания на 

съдържащите се в тази информация цени; 

п) е получил информацията, която посредникът е длъжен да му предостави, съгласно 

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване 

на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

организационните изисквания и условията за извършване на дейност от 

инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената 

директива, Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 на 

КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, доколкото се 

изисква, както и друга информация, посочена в Общите условия и/или намираща се на 

Интернет сайта на "Делтасток" АД и че е получил чрез електронен способ уведомление 

за адреса на Интернет сайта и мястото на сайта, където се намира съответната 

http://www.deltastock.com/
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информация; 

р) няма да подава Нареждания и да сключва Сделки, които биха могли да представляват 

злоупотреба с вътрешна информация и/или манипулиране на пазара по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 

година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и 

за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 

2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията; 

с) желае като траен носител да бъде използван предоставеният от него в Приложението 

адрес на електронна поща; 

т) подадената от него информация в процеса на откриване на сметка е точна и актуална. 

Чл. 39. С подписване на Договора Клиентът се съгласява, че: 

а) преди да бъде сключен Договор между него и "Делтасток" АД, не може да сключва 

Сделки и да ползва Услугите, предоставяни от посредника; 

б) „Делтасток“ АД не може да изпълнява Нареждания за негова сметка, ако той не е дал 

своето предварително съгласие с Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на 

нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни 

книжа на вторичен пазар и Политиката на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на 

нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни 

книжа, респективно с последващите ги изменения; 

в) той следва да извърши за себе си внимателна преценка дали предлаганите от 

"Делтасток" АД Услуги са подходящи за него и дали да се възползва от тях;  

г) "Делтасток" АД може да депозира паричните му средства в лицата, посочени в чл. 93, ал. 

3 от ЗПФИ, дори когато "Делтасток" АД се явява свързано лице с тях; 

д) "Делтасток" АД не може да използва паричните му средства за собствена сметка; 

е) съгласно Приложимото законодателство всички разговори и съобщения във връзка с 
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приемането, предаването и изпълнението на Нареждания се записват и архивират от 

"Делтасток" АД с оглед осигуряване на достоверност и сигурност на подадената 

информация и в последствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове 

между страните по Договора; 

ж) записите на разговорите и електронните съобщенията, направени по реда и за нуждите 

предвидени в Общите условия могат да се използват като доказателство; 

з) дава безусловното си съгласие да се заверява и задължава директно сметката му при 

"Делтасток" АД с всички отрицателни и положителни ценови разлики, възникнали в 

резултат на подадените от него или упълномощени от него лица, Нареждания и 

сключените, съответно изпълнени, за негова сметка и риск Сделки; 

и) паричните средства по сметките на Клиента, открити при "Делтасток" АД, могат да се 

различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от 

дейността му; 

Чл. 40. С подписване на Договора Клиентът е уведомен и се съгласява, че "Делтасток" АД има 

право да задържи придобитите финансови инструменти и парични средства в резултат 

на изпълнено Нареждане или Инструкция на Клиента, ако последният изпадне в забава 

относно дължимата сума за такси, лихви, разноски, комисиони, или други задължения 

към "Делтасток" АД. Клиентът е уведомен и се съгласява, че в такива случаи "Делтасток" 

АД може: 

а) да прихване клиентските парични средства с паричните задължения на Клиента 

към "Делтасток" АД, включително и със суми, блокирани като гаранции по 

обезпечения на финансови инструменти; 

б) да покани Клиента да изпълни задълженията си, като му даде разумен срок, в който 

да внесе по сметката си дължимата сума.  

в) ако задълженията на Клиента към "Делтасток" АД и сумите по неговите сметки са в 

различни валути, "Делтасток" АД може да извършва обмяна по Текущите пазарни 

цени с цел извършване на прихващане. 
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 Всички разноски, включително такси и комисиони, дължими във връзка с 

удовлетворяване на "Делтасток" АД по описания по-горе ред са за сметка на 

Клиента.  

 Всички суми, останали след удовлетворяване на вземанията на "Делтасток" АД към 

Клиента по описания по-горе ред, се превеждат по сметката на Клиента.  

Чл. 41. С подписване на Договора Клиентът е уведомен и се съгласява, че: 

а) неговите Нареждания могат да се изпълняват на извън регулиран пазар (OTC пазар) на 

цени, котирани от "Делтасток" АД; 

б) той носи отговорност за плащането на всякакви данъци и изпълнението на други 

данъчни задължения, които могат да станат изискуеми във връзка със Сделката и/или с 

предлаганите от „Делтасток“ АД Услуги и в случай, че "Делтасток" АД плати данък или 

изпълни друго данъчно задължение за сметка на Клиент, последният дължи покриване 

на разхода и обезщетение на "Делтасток" АД;  

в) „Делтасток“ АД не предоставя съвети на Клиента във връзка с регулаторни, правни 

и/или данъчни въпроси; 

г) поради фактът, че „Делтасток“ АД изпълнява Нареждания за търговия с дългови ценни 

книжа извън място на търговия, а именно на ОТС пазар, това би могло да доведе до 

следните рискове: 

г.1) "Делтасток" АД е място за изпълнение и насрещна страна по всяка сделка и поради това 

възможностите за търговия на Клиента са ограничени до наличието на собствена 

ликвидност на „Делтасток“ АД; 

г.2) цените, на които се търгува, са определени (котирани) от „Делтасток“ АД, а не от 

насрещен интерес на друг Клиент; 

г.3) съществува потенциален конфликт на интереси, защото „Делтасток“ АД печели от 

обемите на търговия, които е реализирал Клиентът, като са възможни случаи, при които 

инвестиционният посредник да реализира печалба в ситуации, при които Клиентът губи 
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средства;  

г.4) правилата за търговия, които важат на ОТС пазара, са различни от правилата за 

търговия, които важат на мястото за търговия; 

д) при промяна на данните, посредством, които е идентифициран или посредством които е 

извършена категоризацията му като съответния вид клиент ще уведоми незабавно 

"Делтасток" АД. 

Чл. 42. С подписването на Договора Клиентът прави всички декларации и заявява всички 

съгласия по Общите условия неупоменати по-горе. 

Чл. 43. Страните декларират, че всички съобщения, и всякаква текуща кореспонденция 

различна от нареждания за сделки между тях ще се считат надлежно връчени, при 

изпращането им на следните адреси:  

 За „Делтасток“ АД 

 адрес: ул. „Кораб планина” № 6, гр. София 

 тел.: 02/8115010 и 70018180 

 факс:02/9370552  

 e-mail: office@deltastock.bg  

 За Клиента:  

 адрес: ____________________________________________________________________________ 

 тел.: ______________________________________________________________________________ 

 факс: _____________________________________________________________________________ 

 e-mail: ____________________________________________________________________________ 

mailto:office@deltastock.bg
mailto:office@deltastock.bg
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Чл. 44. Клиентът следва да подава Нареждания на адреса, телефона, факса, електронната 

поща, чрез размяна на документи с електронен подпис или чрез многостранната 

система за търговия Bloomberg Trading Facility Limited, съгласно Приложение № 3. 

Чл. 45. Всички съобщения, изявления, инструкции или друга кореспонденция между 

страните, свързана с настоящия договор се правят в писмена форма или друга форма с 

еквивалентна доказателствена стойност. 

Чл. 46. Относно правата, задълженията и отговорностите на страните, както и относно 

същността и особеностите на предлаганите по настоящия Договор услуги, а също и за 

всички неуредени изрично в настоящия Договор въпроси се прилагат Общите условия в 

съответната им действаща редакция.  

Чл. 47. Неразделна част от настоящия Договор са: 

а) Общите условия в съответния актуален вариант; 

б) Тарифата в съответния актуален вариант; 

в) Приложение № 1 към Договора за търговия с дългови ценни книжа; 

г) Приложение № 2 „Образци на Нареждания“ към Договора за търговия с дългови ценни 

книжа;  

д) Приложение № 3 към Договора за търговия с дългови ценни книжа. 

   Настоящият Договор се изготви и се подписа в два еднообразни екземпляра по един за 

всяка страна.  

ЗА КЛИЕНТА: ______________________   ЗА "Делтасток" АД: ______________________ 

  (подпис) (подпис)  

ЗА КЛИЕНТА: ______________________             Длъжност:________________________________

      (подпис)  

        Име: _____________________________________ 
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        Пълномощно №: _________________________ 

Дата: _________________      Дата: _________________  


