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В ръководството е представена информация относно структурата и съдържанието на
публикуваните съобщения за сключени сделки, както и информация за използваните
електронни формати.
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Въведение
Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II) изисква от всички
инвестиционни посредници в рамките на ЕС да публикуват сключените извънборсови
сделки с финансови инструменти. За всяка сделка, изпълнена извън регулиран пазар,
инвестиционният посредник трябва да публикува заедно с цената, обема и времето на
сделката, и различни други данни за индивидуалната търговия. Тази информация трябва
да бъде публикувана възможно най-близо до реално време. Изискването обхваща всички
финансови инструменти по чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 600/2014 (MiFIR). Всички
инвестиционни посредници, включително систематичните участници, търгуващи извън
регулиран пазар, трябва да публикуват доклади след сключването на сделка чрез
одобрен механизъм за публикуване (ОМП). ОМП следва да бъде сертифицирана от
националния компетентен орган. ОМП на БФБ АД е под надзора на Комисията за
финансов надзор.
ОМП на БФБ АД се фокусира върху публикуването на данни след сключена сделка. Тя не
предлага услуги за публикуване преди сключване на сделка, които могат да бъдат
изискани от систематичните участници. Също така, отложено публикуване не се
поддържа. Всички извънборсови сделки, предоставени на ОМП на БФБ АД, се публикуват
незабавно. Отчетите за извънборсовите сделки трябва да се подават за всички
инструменти, търгувани на място за търговия в рамките на ЕС. Списъкът на тези
инструменти е наличен в Системата за референтни данни на финансовите инструменти на
ЕОЦКП (FIRDS). ОМП използва информацията от регистъра FIRDS, за да определи дали
подаването на отчет е задължително. Докладите трябва да бъдат подадени за следните
класове активи:
Таблица 1. Дялови финансови инструменти, дефинирани в приложение III на Делегиран
регламент (ЕС) 2017/587
Класове активи
Акции (съгласно определението в член 4, точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС)
Депозитарни разписки (съгласно определението в член 4, точка 45 от
Директива 2014/65/ЕС)
Борсово търгувани фондове (съгласно определението в член 4, точка 46
от Директива 2014/65/ЕС)
Сертификати (съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 27
от Регламент (ЕС) № 600/2014)
Другите финансови инструменти, подобни на капиталовите, са
прехвърлимите ценни книжа, които не са акции, борсово търгувани
фондове, депозитарни разписки или сертификати, но са подобни на тях
инструменти на собствения капитал

MiFIR код
„SHRS“
„DPRS“
„ETFS“
„CRFT“
„OTHR“

Таблица 2. Недялови финансови инструменти, дефинирани в приложение IV на
Делегиран регламент (ЕС) 2017/583
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Класове активи
Секюритизирани деривати съгласно определението в раздел 4, таблица
4.1 от приложение III на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583
Структурирани финансови продукти (СФП) съгласно определението в
член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014
Облигации (за всички облигации, с изключение на борсово търгуваните
стоки (exchange traded commodities, ETCs) и борсово търгуваните
облигации(exchange traded notes, ETNs)) съгласно определението в член 4,
параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС
Борсово търгувани стоки съгласно определението в член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС и както е уточнено
допълнително в раздел 2, таблица 2.4 от приложение III на Делегиран
регламент (ЕС) 2017/583
Борсово търгувани облигации (exchange traded notes, ETNs) съгласно
определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива
2014/65/ЕС и както е уточнено допълнително в раздел 2, таблица 2.4 от
приложение III на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583
Квоти за емисии съгласно определението в раздел 12, таблица 12.1 от
приложение III на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583
Дериват съгласно определението в раздел В, точки 4—10 от приложение I
към Директива 2014/65/ЕС

MiFIR код
„SDRV“
„SFPS“
„BOND“

„ETCS“

„ETNS“

„EMAL“
„DERV“

Интерфейси за публикуване
БФБ АД в качеството й на ОМП осигурява на инвестиционните посредници два
интерфейса за изпращане на докладите за търговия – графичен потребителски интерфейс
и приложно-програмен интерфейс. Графичният потребителски интерфейс позволява на
инвестиционните посредници да въвеждат ръчно информацията от докладите за търговия
в графична среда. Приложно-програмният интерфейс позволява на инвестиционните
посредници да въвеждат автоматизирано информацията от докладите за търговия чрез
директно свързване с използвания от тях приложен софтуер.
Интерфейсите могат да бъдат използвани поотделно или едновременно и се предлагат
чрез стандартен HTTPS протокол през Интернет. Инвестиционните посредници се
идентифицират в информационната система на ОМП чрез уникален профил с уникални
данни за включване.
Достъпът до информационната система на Борсата за публикуване на доклади за сделки
се осигурява от Борсата на инвестиционните посредници само след успешно преминаване
на тестове за свързаност в симулационна среда.
Полета за докладване на ОТС сделки
Услугата за публикуване на данни отхвърля всеки доклад, който не съдържа следните
задължителни полета:
ISIN - Международен идентификационен номер на ценните книжа, както е определено в
ISO 6166.
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Клас активи - както са изброени в Таблица 1 и Таблица 2.
Под-клас на активите - Приложимо и задължително за деривати.
Възможни стойности:
Опции, фючърси, форуърдни лихвени споразумения, форуърди, суапове,
портфейлни суапове, фючърси върху суап, форуърди върху суап, форуърдни
споразумения върху ставки на навло, залагания за спредове, договори за разлика,
други
Клас на базовите активи - приложимо и задължително за секюритизирани деривати или
деривати.
Възможни стойности:
Лихвен процент, собствен капитал, стока, кредит, валута, емисионни квоти
Време за изпълнение - Дата и час на изпълнение на транзакцията.
Два формата ISO 8601 се поддържат от услугата:
- UTC: YYYY-MM-DDThh: mm: ss.ddddddZ
- с обозначение на часова зона: YYYY-MM-DDThh: mm: ss.dddddd ± hh: mm
Времето за изпълнение не може да бъде зададено в бъдеще.
Времето за публикуване се определя автоматично от услугата.
Цена - Цена на осъществяване на сделката, с изключение на комисиони и начислени
лихви, когато е приложимо. Десетични числа до общо 18 цифри, до 13 цифри след
десетичната запетая. Когато цената се отчита в парично изражение, тя се представя в
основната валутна единица. Когато цената не е налична към дадения момент, но
предстои да бъде определена, стойността следва да е „PNDG“. Когато цената не е
приложима, полето трябва да е празно. В такива случаи, инвестиционните посредници са
длъжни да публикуват цената, като коригират оригиналния търговски доклад колкото е
възможно по-скоро.
Изражение на цената - обозначение, указващо дали цената е изразена в парична
стойност (MONE), като процент (PERC), в базови пунктове (BAPO) или като доходност (YIEL).
Валута на цената – валута, в която е изразена цената, както е дефинирано в ISO 4217.
Задължително само ако цената се изразява като парична стойност (вижте изражение на
цената).
Количество - Броят на единиците в рамките на финансовия инструмент или броят на
деривативни договори в рамките на сделката. Десетични числа с до 18 цифри общо, до 17
цифри след десетичната запетая.
Изражение на количеството в измервателна единица - Посочване на измервателната
единица, в която се изразява количеството. Приложими и задължителни за стокови
деривати, производни на квоти за емисии и квоти за емисии.
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Количество в измервателни единици - еквивалентна сума на търгуваната стока, изразена
в единица за измерване. Приложими и задължителни за стокови деривати, производни
на квоти за емисии и квоти за емисии.
Условна стойност - Номинална стойност или условна стойност. Полето има задължителен
характер за класове активи секюритизирани деривати (SDRV), структурирани финансови
продукти (СФП) (SFPS), облигации (BOND), борсово търгувани стоки (ETCS), борсово
търгувани облигации (ETNS), квоти за емисии (EMAL) и дериват (DERV).
При залагането на спредове условната стойност е паричната стойност, заложена за един
пункт движение на цената на базисния финансов инструмент.
При суапи за кредитно неизпълнение тя е условната стойност, за която се предоставя или
отменя защита.
Информацията, която се отчита в това поле, трябва да е в съответствие на стойността в
полето „Цена“. Полето е задължително за класове активи, различни от дялови
инструменти.
Условна валута - Номинален валутен код, определен в ISO 4217. Полето е приложимо и
задължително, ако се въвежда условна стойност. Полето има задължителен характер за
класове активи секюритизирани деривати (SDRV), структурирани финансови продукти
(СФП) (SFPS), облигации (BOND), борсово търгувани стоки (ETCS), борсово търгувани
облигации (ETNS), квоти за емисии (EMAL) и дериват (DERV).
Тип - Приложим и задължителен за квоти за емисии.
Възможни стойности:
EUAE, CERE, ERUE, EUAA или OTHR.
Сделки, подлежащи на клиринг - Приложима и задължителна за дериватите. Код,
позволяващ да се установи дали за сделката ще се извърши клиринг. Състояние по
подразбиране FALSE. Възможни състояния: „TRUE” и „FALSE”.
Код за идентификация на сделките (TIC) - задължително само при корекция или отмяна
на отчет. Корекцията / отмяната на отчета ще бъде отхвърлена, ако посоченият код за
идентификация на сделки не се генерира от ОМП.
Обозначителни знаци за целите на прозрачността след сключването на сделките
BENC - Знак за бенчмарк сделка.
Дялови - Сделките, изпълнени въз основа на цена, която е изчислена за няколко
времеви момента според базов показател, като средната цена, претеглена спрямо
обема или средната цена, претеглена спрямо времето.
Недялови - Всички видове сделки на средна цена, претеглени въз основа на обем,
и всички други сделки, при които цената се изчислява за множество времеви
моменти в съответствие с даден бенчмарк.
ACTX - Знак за кръстосана сделка чрез посредничество.
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Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на
клиенти и извършва покупко-продажбата като една операция с едни и същи обем и
цена.
TNCP - Индикатор за сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените.
Сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените за целите на
член 23 от Регламент (ЕС) № 600/2014, както са посочени в член 2 от Делегиран
регламент (ЕС0 2017/587.
SDIV – Специален знак за дивидент.
Транзакции, които са: Изпълнени по време на периода на изплащане на дивидент,
когато дивидентът или друга форма на разпределение на печалба се начислява на
купувача вместо на продавача (или обратно).
SIZE – Индикатор за сделките над стандартния пазарен размер.
Дялови - Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът
на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/587.
Недялови - Сделки, извършени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на
сделки, които са със специфични за дадения инструмент размер. ОМП не приема
знак SIZE за недялови инструменти, тъй като отлагането на публикуване не се
поддържа.
ILQD – Индикатор за сделките с неликвидни инструменти.
Дялови - Сделките с неликвидни инструменти, както са определени по членове 1—
9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567, изпълнени от систематичен участник.
Недялови - Сделки, извършени съгласно разпоредбите за отложено публикуване на
сделки, за които няма ликвиден пазар.
RPRI - Индикатор за сделките, получили по-добра цена.
Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с
член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
TPAC – Знак за пакетна сделка.
Пакетни сделки, които не представляват замяна за материален актив съгласно
определението в член 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/583.
XFPH – Знак за замяна за материален актив.
Замяна за материален актив съгласно определението в член 1 от Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/583.
ОМП автоматично ще обозначава за отчетите CANC и/или AMND след доклад корекция
или отмяна.
Съгласно публикуваните въпроси и отговори на ЕОЦКП относно темите за прозрачност на
MiFID II и MiFIR обозначителните знаци за извънборсови сделки, докладвани на ОМП,
могат да се комбинират, както следва:
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Комбинация от знаци за дялови инструменти:
1) Описателни знаци:
BENC, ACTX, TNCP и SDIV. Те могат да бъдат комбинирани с всеки един друг и със
знака по т. 5. Флагът NPFT не е приложим за ОМП.
2) Знак за отлагане след продажбата:
LRGS. Прилагането на отложеното публикуване е опция, а не задължение, поради
което знакът LRGS трябва да се използва само в случай на ефективно използване на
отложеното публикуване. ОМП не приема флага LRGS, тъй като отложеното
публикуване не се поддържа.
3) Знаци освобождавания преди търговия:
RFPT, NLIQ, OILQ и PRIC не са приложими за ОМП.
4) Знак за алгоритмична търговия:
ALGO не е приложимо за ОМП.
5) Знаци, свързани със систематичните участници:
SIZE, ILQD и RPRI. Те могат да бъдат комбинирани помежду си както и със знаците
по т. 1.
6) Знак, свързано с докладването на ОМП:
DUPL. Услугата на БФБ АД в качеството й на ОМП не приема знака DUPL. Само
оригиналните доклади за сделки са предмет на услугата.
Комбинация от знаци за недялови инструменти:
1) Описателни знаци:
BENC и ACTX. Описателните знаци могат да бъдат комбинирани с всички други,
както и със знаците по т. 3. Знакът NPFT не е приложимо за APA.
2) Знамена Знаци за отлагане след продажбата:
LRGS, ILIQ и SIZE. Прилагането на отложеното публикуване е опция, а не
задължение, поради което знакът LRGS трябва да се използва само в случай на
ефективно използване на отложеното публикуване. ОМП не приема флага LRGS,
тъй като отложеното публикуване не се поддържа.
3) Знаци за пакетни сделки:
TPAC и XFPH. Тези знаци се изключват взаимно. Могат да бъдат комбинирани със
знаците по т. 1.
4) Допълнителни знаци за отлагане:
LMTF, DATF, VOLO, FWAF, IDAF, VOLW и COAF.
ОМП на БФБ АД не приема тези знаци, тъй като отложено публикуване не се
поддържа.
5) Знаци за пълни подробни данни:
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FULF, FULA, FULV и FULJ. Те следва да бъдат докладвани след изтичане на срока за
отлагане и публикуването на всички данни за сделките на индивидуална основа.
ОМП на БФБ АД не приема тези знаци, тъй като отложено публикуване не се
поддържа.
Процес на публикуване
1. Участниците сключват извънборсова сделка или търговия със систематичен участник.
2. Контрагентите са отговорни за определянето на контрагента, който се изисква от
Директива 2014/65/ЕС за извършване на публикуване на доклад за прозрачност
(публикация).
Отговорният контрагент следва да докладва сделката чрез ОМП. Сроковете за
публикуване от контрагента са описани в „Публикуване на данни” по-долу. Всички
задължителни полета трябва да бъдат въведени в правилния формат преди да може да
бъде подаден доклада за сключената сделка. Задължителните полета са описани в Полета
за докладване на ОТС сделки по-горе.
3. Ако транзакцията е одобрена, тогава се връща съобщение до участниците в сделката, че
сделката е одобрена. Транзакцията съдържа уникален идентификационен код (TIC). При
всяка следваща комуникация с ОМП относно отчетената сделка (корекция, отмяна) се
въвежда уникалният идентификационен код.
4. След като сделката бъде одобрена, тя автоматично ще бъде публикувана на уеб
страницата на OMП на БФБ, която ще направи сделката публична.
5. OMП на БФБ не поддържа отложено публикуване.
Всички доклади, подадени към ОМП на БФБ, се проверяват в съответствие със Системата
за референтни данни на финансовите инструменти на ЕОЦКП (FIRDS). Системата
проверява дали докладът е задължителен за подаване до ОМП веднага след като ISIN е
въведен в уеб GUI. ОМП на БФБ приема всеки отчет за финансов инструмент, който е
обект на временно спиране на пазара.
При изпълнение на услугата по публикуване на данни се осъществяват автоматични
проверки за установяване наличието на информация, за която има вероятност да е
неточна.
Към всяко искане за публикуване на ОТС сделка с ценни книжа, допуснати за търговия на
регулираните пазари, организирани от БФБ АД, се прилагат следните ценови диапазони:
1. За емисиите акции е 30 (тридесет) на сто спрямо последната цена;
2. За емисиите облигации е 5 (пет) на сто спрямо последната цена;
3. За емисиите борсово търгувани продукти е 20 (двадесет) на сто спрямо последната
цена;
4. За останалите видове финансови инструменти е 30 (тридесет) на сто спрямо
последната цена;
За всички горепосочените финансови инструменти се прилага единен ликвиден диапазон
в случай на надвишаване на 50 (петдесет) на сто от средномесечния изтъргуван обем за
последните 3 месеца или за периода на търговия на съответния инструмент на регулиран
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пазар, ако е по-кратък от 3 месеца. Освен това се прилага единен количествен диапазон в
случай, че се прехвърля повече от 10 (десет) на сто от цялостния размер на емисията.
За всяка сделка с ценни книжа, които не са регистрирани за търговия на регулираните
пазари, организирани от БФБ АД, се правят проверки в системата за референтни данни за
финансови инструменти на ЕОЦКП (FIRDS) (при наличие на съответните данни) или от
Доставчик на консолидирани данни. Системата проверява дали за съответния ISIN код
съществува задължение за докладване на данни. В случай че съответният код е
регистриран във FIRDS, към публикувания за него доклад за търговия се прилагат
ценовите, ликвидни и количествени диапазони за финансовите инструменти, търгувани на
БФБ, спрямо данните на FIRDS.
За нерегистрирани във FIRDS инструменти, Системата отказва публикуването на доклади
за търговия.
В случай че ценовите, ликвидни или количествените показатели на дадена сделка
нарушават описаните в този документ диапазони, системата автоматично идентифицира
съответния доклад като вероятно съдържащ неточна информация. В този случай
системата автоматично сигнализира инвестиционния посредник, изпратил доклада, и
изисква коригиране или потвърждаване на данните в доклада. След коригиране или
потвърждаване на данните в доклада Борсата публикува доклада.
ОМП на БФБ АД може да измени или заличи информация в доклад за търговия само при
наличието на изключителни обстоятелства и при поискване от субекта, предоставящ тази
информация, когато поради технически причини този субект не може сам да заличи или
измени информацията си.
След като отчетът бъде приет, ОМП на БФБ АД ще определи уникален идентификационен
код за сделката (TIC). Потребителят трябва да посочи TIC, за да идентифицира доклада в
случай на корекция или анулиране. TIC е конкатенация на датата на отчитане и номера на
търговския отчет, който е уникален за всяка отчетна дата. Приетите отчети ще бъдат
автоматично изпратени за публикуване.
Моля, обърнете внимание, че отложеното публикуване на сделки не се поддържа.
Публикуване на данни
ОМП на БФБ АД публикува информацията, която трябва да бъде оповестена публично,
използвайки два канала на разпространение:
1. специална интернет-страница;
2. в машинно четим вид в съответствие с член 64, параграф 1 от Директива 2014/65/ ЕС.
В машинно четим вид информацията се публикува в електронен формат XML
(предназначен да бъде прочетен пряко и автоматично от компютър), достъпна е и може
да се прочете, използва и копира от компютърен софтуер, който е безплатен и достъпен
за обществеността, и отговаря на изискванията, определени в Регламент 2017/571.
Публикуването на доклади за сделки с дялови инструменти (акции и инструменти,
подобни на акции) от инвестиционните посредници трябва да се предоставя възможно
най-близко до реално време, колкото е технически възможно, и във всеки случай в
рамките на една минута от съответната сделка.
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Публикуването на доклади за търговия с недялови инструменти от инвестиционните
посредници трябва да бъде възможно най-близко до реално време, доколкото е
технически възможно и във всеки случай:
а) в рамките на 15 минути след изпълнението на съответната сделка от 3 януари 2018 г.
до 1 януари 2020 г .;
б) в рамките на 5 минути след изпълнението на съответната транзакция след 1 януари
2020 г.
ОМП на БФБ АД обработва всяка транзакция възможно най-близо до реално време,
максимум до 2 секунди. Данните се публикуват незабавно в csv файлов формат.
Работно време
ОМП на БФБ работи в часовия интервал 7:30 - 18:30 UTC.
Публикуването на доклади за търговия за дялови инструменти, трябва да бъде
предоставено в съответствие с член 14, параграф 2 от Делегирания регламент (ЕС)
2017/587. Публикуването на доклади за търговия за недялови инструменти трябва да се
предоставя в съответствие с член 7, параграф 4 от делегирания регламент (ЕС) 2017/583.
Сервизна инфраструктура и съхранение на записи
Услугата за публикуване на данни за сключени извънборсови сделки е разработена и
поддържана от Българска фондова борса АД. Услугата е разположена на сървъри в
основния и резервния център за данни на БФБ АД. И двата центъра предоставят
резервиране на електрозахранване, високо ниво на сигурност и достъп 24/7 за
поддръжка.
БФБ АД ще информира своя национален компетентен орган (КФН) в случай на значителна
промяна в услугата, нарушаване на услугата или нарушаване на сигурността. БФБ АД ще
информира обществеността за всякакво прекъсване на услугата или нарушаване на
сигурността чрез уебсайта си.
ОМП на БФБ АД съхранява всички докладвани данни за най-малко 3 години. Данните,
които вече не са достъпни чрез услугата, се архивират.
Повече информация и контакти
За най-новата информация за услугата, моля, посетете:
www.bse-sofia.bg.
За информация и приложение на услугата за публикуване на данни:
apa@bse-sofia.bg
За техническа поддръжка:
it@bse-sofia.bg
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Приложение I:
WebGUI графичен потребителски интерфейс
Услугата за публикуване на данни може да бъде намерен на следния адрес:
https://www.bse-sofia.bg/apa-members-section
Характеристики на WebGUI:
• Форма за ръчно въвеждане, промяна или отмяна на извънборсови сделки;
Формата за ръчно въвеждане на извънборсови сделки автоматично показва само полета,
които са задължителни според класа на активите, класа на под-активите и класа на
базовите активи.
Преди да подадете отчета за извънборсовите сделки, интерфейсът WebGUI ще извърши
някои автоматични проверки на данните и ще покаже всички потенциални грешки на
потребителя. Потребителят ще бъде длъжен да потвърди тези потенциални грешки и да
потвърди отново доклада за извънборсови сделки. Всички успешно подадени OTC
доклади за сделки се показват на потребителя в отделен изглед.
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В настоящото ръководство са използвани следните съкращения:
1. „Директива 2014/65/ЕС” – Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на
Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за
изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС
2. „Регламент (ЕС) № 600/2014“ - Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
3. „Делегиран регламент (ЕС) 2017/571“ - Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на
Комисията от 2 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно
лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните
изисквания към тях и публикуването на информация за сделките
4. „Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 - Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на
Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по
отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност,
засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите,
структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите
5. „Делегиран регламент (ЕС) 2017/587” - Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на
Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по
отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към
местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите,
депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни
финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои
търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник
6. ЕОЦКП – Европейски орган за ценни книжа и пазари
7. КФН – Комисия за финансов надзор
8. FIRDS - Системата за референтни данни на финансовите инструменти на ЕОЦКП

