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Това е многостранна система за търговия, организирана от Българска фондова борса (БФБ), 
която предоставя възможност на местните инвеститори да диверсифицират своите портфейли с 
финансови инструменти, издадени от едни от най-известните и ликвидни компании в света. 

Борсата има одобрение за организирането на пазара MTF BSE International от Комисията 
за финансов надзор, като търговията с инструментите в него се осъществява посредством 
търговската платформа T7® и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ. 

Инструментите се допускат служебно от страна на борсата въз основа на очакван интерес от 
страна на инвеститорите. Всички инструменти на пазар MTF BSE International имат регистриран 
маркет-мейкър – Tradegate AG, което прави ликвидността с тях изключително висока.

Сетълментът по сделките се извършва в ClearStream Banking Luxembourg  чрез Централен 
депозитар АД в ролята му на сетълмент агент. ЦД АД води на аналитично ниво регистрите на 
притежателите на финансови инструменти при сделки, сключени на БФБ. След получаване 
на информацията за сключените сделки и въз основа на постъпилите съобщения от неговите 
членове, Централен депозитар АД (ЦД АД) изготвя и изпраща към  Clearstream (CBL) инструкции 
за приключването на тези сделки. Съобщенията от ЦД АД се изготвят и изпращат в деня на 
сключване на сделка, в съответствие със споразумението с маркет-мейкъра и банката, която 
изпълнява функциите на клирингов член и обслужва TRADEGATE AG. Съобщенията са на 
агрегирана база по емисии.

Ликвидност - Всички инструменти на пазар MTF BSE International имат регистриран маркет-мейкър 
– Tradegate AG, което прави ликвидността с тях изключително висока.

Диверсификация - По този начин инвеститорите вече могат да имат лесно решение за 
диверсификация на своите портфейли. Това, разбира се, е възможно и до този момент, но пазар BSE 
International отключва пътя на търговията и за други нови инвеститори.

Дивиденти/Доходност - Част от вложителите инвестират в компании, които разпределят 
дивидент. По този начин сe осигурява както евентуална капиталова доходност, така и дивидентна. 
Част от международните компании разпределят дивиденти на тримесечна база, докато у нас по 
закон това е възможно на шестмесечна, т.е. два пъти през годината.

Ниски комисиони

Как работи BSE International? 

Какви са плюсовете на BSE International? 
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Подробно описание на таксите за търговия на борсата е налична в Тарифа за таксите на Българска 
фондова борса АД като оператор на многостранна система за търговия. 

Таксите, дължими към ЦД АД, могат да бъдат видени на сайта в тарифата, т.3.12 от Раздел ІІІ: 
ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ (csd-bg.bg). Моля да се има предвид и това, че CBL събира такса 
за съхранение на финансови инструменти, които се намират по сметката на Централен депозитар 
и тези такси ще бъдат префактурирани към членовете на ЦД АД, в съответствие с текста от 
Тарифата за цените и услугите, посочен по-горе.  

Моля да имате предвид, че гореописаните такси са дължими от инвестиционните посредници, 
членове на БФБ и ЦД. Таксите, дължими от крайните клиенти се определят въз основа на Тарифата 
на инвестиционния посредник, с който те имат сключен договор.

Данъчното третиране в България на физически и юридически лица от доходи от дивидент и 
реализирана печалба от покупко-продажба на финансови инструменти може да намерите тук: 
(линк към сайта ни – За сайта_НАП.docx)

Данъчното третиране на доходи от дивиденти с страната по произход на емитента може да 
намерите тук: (линк към сайта – Държави BSE International_PWC.xlsx) Моля да имате предвид, че 
информацията в таблицата е само индикативна и не покрива всички възможни ситуации. Тя не 
заменя нуждата от професионална данъчна консултация. Данъчното законодателство се мени 
често и таблицата може да не е напълно актуална. Не следва да основавате инвестиционните си 
решения само на информацията в таблицата.

Процедури по възстановяване при надвземане на данък:
Обръщаме внимание, че възстановяването на надвзетия данък следва да се извърши в страната, 
където е платен данъка и в съответствие с местните данъчни закони и процедури

Какви такси и комисионни дължа?

Какви са данъчните правила, които 
се прилагат на BSE International?
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Централен депозитар отразява незабавно всички промени, свързани с проведени корпоративни 
действия. В някои случаи, като например при изплащане на дивиденти във валута, различна от 
Евро, има забавяния от техническо естество. Забавянето е обусловено от необходимостта сумите, 
получени във друга валута да бъдат превалутирани в Евро. Превалутирането се налага поради 
липсата на парични сметки в съответната валута при една част от членовете на депозитара, както 
и от много по-високата себестойност на паричната транзакция за суми във валута, различна от 
Евро, като например за получаване на дивидент от $1 може да се наложи плащане на такса между 
$15 и $35 от всеки бенефициент в зависимост от броя на крайните клиенти и инвестиционните 
посредници. Превалутирането се извършва в по заявка в CBL, въз основа на техни процедури и 
в следствие на направена заявка от наша страна. За съжаление тези процедури не се извършват 
ежедневно и в такива случаи се налага да изчакаме докато средствата бъдат преведени по 
сметката на Централен депозитар.    

Виж отговора на предишния въпрос!

Справка за притежаваните акции може да бъде направена най-вече чрез съответния 
инвестиционен посредник – обслужващ крайния инвеститор, като предоставянето на информация 
за отчет на сключените и приключилите сделки е негово задължение. Също така справка може 
да бъде направена и чрез специално изградената интернет платформа от ЦД АД, като за целта е 
необходимо да разполагате с Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната 
агенция за приходите (НАП).  

Каква е процедурата и какви 
са предвидените срокове за 
изплащане на дивиденти?

Какъв валутен курс се 
прилага на BSE International?

Къде мога да направя справка 
за акциите, вписани на мое име?



Поръчките и котировките за покупка и продажба на акции, депозитарни разписки и борсово 
търгувани фондове се въвеждат с минимална стъпка на котиране, определена съгласно Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/588. Стъпката за котиране на борсово търгувани продукти - ETC и ЕТN, е 
четири знака след десетичната запетая.

Всеки от търгуваните инструменти има минимална стойност, под която не може да се дели и не 
се търгува. Минималната пазарна партида за търговия на пазар BSE International е 1 бр. финансов 
инструмент.

В случай, че има акционери, придобили акции на пазар BSE International на компанията, от която се 
отделя новото дружество, ще бъде регистрирана за търговия и отделящата се компания, в случай 
че маркет-мейкърът на пазар BSE International има възможност да я котира.

Каква e минималната стъпка 
на финансовите инструменти?

В случаи на Spin-off ще бъдат ли 
регистрирана за търговия на пазар  
BSE International отделящата се компания?

(+359 2) 937 09 34, (+359 2) 4001 134
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