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ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата тарифа определя видовете такси и техния размер за предоставяните от
Борсата услуги в качеството й на одобрен механизъм за публикуване.
Чл. 2. Таксите по настоящата Тарифа не включват данък върху добавената стойност /ДДС/.

ТАКСИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ
Чл. 3. За публикуване на неограничен брой доклади за търговия годишно се заплаща месечна
такса както следва:
1. За борсови членове – 200 (двеста) евро;
2. За юридически лица, които не са борсови членове – 250 (двеста и петдесет) евро.
Чл. 4. (1) За публикуване на до 300 (триста) броя доклади за търговия годишно за едно
юридическо лице се заплаща месечна такса в размер на 100 (сто) евро.
(2) За публикуване на до 450 (четиристотин и петдесет) броя доклади за търговия годишно за
едно юридическо лице се заплаща месечна такса в размер на 150 (сто и петдесет) евро.
(3) Всяко юридическо лице, ползващо услугата по ал. 1, което надхвърли зададените прагове
за публикуване годишно, се таксува с таксите по ал. 2 за месеца, както и за предходните
месеци от началото на договора или датата на подновяване на договора, в зависимост от това
коя дата е по-късна, в случай че след надхвърлянето на праговете по ал. 1 то е под праговете
по ал. 2.
(4) Всяко юридическо лице, ползващо услугата по ал. 1 или 2, което надхвърли зададените
прагове по ал. 2 за публикуване годишно, се таксува с пълните такси по чл. 3 за месеца, както
и за предходните месеци от началото на договора или датата на подновяване на договора, в
зависимост от това коя дата е по-късна.
(5) Всеки оттеглен доклад или последващи изменения в представената информация се счита
за нов подаден доклад за целите на отчитане на праговете по ал. 1 и 2.
Чл. 5. Таксите са платими в евро или в левовата равностойност на съответната сума по
централния курс на БНБ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. В настоящата Тарифа са използвани следните съкращения:
1. “Борсата” - “Българска Фондова Борса” АД;
2. „БНБ“ – Българска Народна Банка.
ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Настоящата тарифа е в сила от 03.12.2018 г.

