
НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА LEI КОД ЗА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ 

https://www.lei-manager.com   

 

EQS Group AG - дългогодишен партньор на Асоциацията на директорите за връзки с 

инвеститорите в България (АДВИБ) е регистрирано като официален издател на LEI Codes, а АДВИБ 

е регистриран агент на EQS Group AG за издаване на LEI кодове. 

  

EQS Group AG предлага: 

∙ Многоезична 24/7 гореща линия за разяснения и отговор на всички въпроси относно LEI 

кодовете; 

∙ Най-добрата цена за издаване на кода в Европа и САЩ – 49 евро за първоначално издаване; 69 

евро за подновяване на издаден код и безплатно актуализиране на необходимата информация;  

∙ Най-бързият и лесен начин да получите LEI код; 

∙ Лесно и безплатно прехвърляне на LEI код за поддръжка от EQS Group AG. 

  

Във връзка с горното Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) 

предлага на Вашето внимание издаването на  LEI код за българска компания чрез следните две 

възможности: 

1. Директно от 2 ноември 2017 г. да бъде заявен за издаване издаване на LEI код/ове чрез 

платформата LEI Manager на EQS Group AG https://www.lei-manager.com/  

или 

2. Да използвате услугите на АДВИБ като регистриран агент на EQS Group AG за издаване на LEI 

кодове в България, които включват регистриране, заплащане и получаване на LEI код/ове при 

заплащане на следните допълнителни такси: 

- за издаване на 1 LEI код – административна такса в размер на 60.00 лв; 

- за издаване на от 2 до 4 LEI кодове - административна такса в размер на 50.00 лв. за всеки код; 

- за издаване на повече от 4 LEI кодове - административна такса в размер на 40.00 лв. за всеки 

код. 

  

Не е необходимо да бъдат представяни предварително документи. Единствено е необходимо 

попълването на пълномощно по образец, което прилагаме.  

* В случай, че решите самостоятелно да регистрирате LEI код/ове следва да имате предвид, че 

се заплащат допълнителни разходи към обслужващата Ви банка в размер на 10 евро за SWIFT и 

10 евро за превод. Същите такси са включени в цената на административното обслужване на 

АДВИБ. 

В случай че имате каквито и да е въпроси във връзка с процедурата по издаване на LEI код/ове, 

моля да се обърнете към Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите на тел. 

02/9882413 и e-mail: info@abird.info    
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