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Глава Първа 
ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ДО ТЪРГОВИЯ 

 
Раздел Първи 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящите Правила за регистрация на пазар BSE International (MTF) уреждат: 
1. реда за регистрация на финансови инструменти на МСТ; 
2. реда за окончателно прекратяване на регистрацията на емисии финансови инструменти; 
3. изискванията и критериите за регистрация; 
4. изискванията, на които финансовите инструменти следва да отговарят от момента на 
регистрацията им до момента на прекратяването й. 
 
Чл. 2. За да се осъществяват сделки на МСТ с дадена емисия финансови инструменти, то тя 
следва да е регистрирана за търговия. 

 
Раздел Втори 

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ КЪМ ЕМИСИИТЕ 
 
Чл. 3. (1) За да бъдат регистрирани на МСТ, емисиите финансови инструменти трябва да 
отговарят на следните условия: 
1. да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани 
в депозитарна институция; 
2. да са допуснати до търговия на регулиран пазар от друга държава членка или на 
еквивалентен пазар от трета държава; 
3. емитентът не е в производство по преобразуване, ликвидация или несъстоятелност; 
4. за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия. 
 
(2) Регистрация на емисии финансови инструменти на пазар BSE International (MTF) е 
допустима единствено при наличие на регистриран по реда на правилата за членство маркет-
мейкър, който поддържа политика за най-добро изпълнение. 
 
Чл. 4. (1) Регистрацията на емисии на пазар BSE International (MTF) се извършва служебно от 
страна на Борсата. 
 
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва след проучване за наличието на интерес към 
търговията със съответната емисия от страна на участниците в МСТ, техните клиенти и 
маркет-мейкъра по нея. При решението се вземат предвид: 
1. ликвидността на емисията на други пазари, на които е допусната до търговия; 
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2. съпътстващите разходи за регистрация, поддържане, търговия; 
3. разходите за сетълмент в съответна депозитарна или клирингова институция. 
 

Раздел Четвърти 
РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИИ 

 
Чл. 5. (1) Регистрация на емисии на пазар BSE International (MTF) се извършва с нареждане на 
Директора Търговия, в случай че същите отговарят на изискванията на настоящите Правила. 
 
(2) На пазар BSE International (MTF) могат да бъдат регистрирани емисии акции и борсово 
търгувани продукти. 
 
(3) С нареждането на Директора Търговия за регистрация на емисия на пазар BSE 
International (MTF) се определя началната дата на търговия с нея. 
 
(4) Борсата публикува най-малко следната информация за решението по ал. 1 в срок от 1 
(един) работен ден от вземането му: 
1. присвоен уникален идентификационен код; 
2. ISIN код; 
3. наименование на емитента; 
4. LEI код на емитента; 
5. CFI код на емисията; 
6. вид на финансовите инструменти; 
7. начална дата на търговия; 
8. крайна дата на търговия за финансови инструменти, ограничени със срок; 
9. брой финансови инструменти в емисията; 
10. номинална стойност, ако има такава; 
11. валута, в която се осъществява търговията; 
12. валута, в която е издадена емисията; 
13. определена пазарна партида; 
14. минимален размер на поръчките, ако е определен такъв; 
15. минимална стъпка на котиране; 
16. маркет-мейкъра на емисията; 
17. определената индикативна референтна цена за първата търговска сесия; 
18. специфични данни, свързани с търговията на съответната емисия, в случай че са налице 
такива; 
19. сегментен MIC на пазара. 
 
(5) Началната дата за търговия на емисия на пазар BSE International (MTF) е не по-късно от 
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първия работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на решението за 
регистрация. 
 

Глава Втора 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА 

 
Чл. 6. (1) Прекратяването на регистрация за финансови инструменти на пазар BSE 
International (MTF), се извършва с решение на Директора Търговия, освен ако прекратяването 
може да увреди съществено интересите на инвеститорите или нормалното функциониране 
на пазара съгласно чл. 80 от Делегиран регламент 2017/565, в следните случаи: 
1. при прекратяване на поддържането на котировки за тях от регистрирания маркет-мейкър; 
2. при прекратяване на регистрацията им на регулираните пазари, до които са били 
допуснати; 
3. при липса на достатъчен инвеститорски интерес. 
 
(2) За емисии финансови инструменти, регистрирани на пазар BSE International (MTF), датата 
на прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 3 е не-по-рано от 20 (двадесет) работни дни, 
считано от обявяване на прекратяването. 
 
(3) Емисиите, регистрирани на пазар BSE International (MTF), трябва във всеки един момент 
да отговарят на изискванията на чл. 3. 
 
(4) Прекратяване по ал. 1, т. 3 се извършва, след като се вземе предвид: 
1. липсата на ликвидност на емисията на BSE International (MTF), както и на другите пазари, 
на които е допусната до търговия; или 
2. повишаване на съпътстващите разходи за регистрация, поддържане, търговия; или 
3. повишаване на разходите за сетълмент. 
 

Глава Трета 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Чл. 7. За финансови инструменти, регистрирани на пазар BSE International (MTF), Борсата, 
незабавно след узнаването, оповестява на интернет сайта си наличната информация за 
корпоративните събития, свързани с тях. 
 
Чл. 8. (1) Борсата поддържа актуален регистър на емисиите финансови инструменти 
регистрирани за търговия, съдържащ следната информация: 
1. данни за емитента - наименование; седалище; адрес на управление, държава по 
произход; 
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2. данни за финансовите инструменти – информацията по чл. 5, ал. 4; 
3. друга информация, отнасяща се до емитента и емисията финансови инструменти, 
приложима към конкретната емисия; 
4. всички публикувани съобщения във връзка с регистрираната емисия. 
 
(2) Първоначалното вписване по ал. 1 се извършва след оповестяване на решението за 
регистрация. 
 
(3) Промяна на данните, вписани в регистъра, се извършва от Борсата в срок до 3 (три) 
работни дни след узнаване на съответното обстоятелство. 
 
Чл. 9. Борсата вписва в регистър емисиите финансови инструменти, чиято регистрация е 
прекратена, съдържащ актуалните данни от регистъра по чл. 8 към датата на прекратяване на 
регистрацията. 
 
Чл. 10. (1) Регистрите се съхраняват на технически носител в срок от 10 (десет) години от 
датата на окончателното прекратяване на регистрацията на финансовите инструменти. 

 
(2) Документите се съхраняват в срок от 5 (пет) години от датата на окончателното 
прекратяване на регистрацията на финансовите инструменти. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Употребените в тези Правила термини, които не са дефинирани, се разбират в смисъла, в 
който се използват в ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ и актовете по прилагането им, съответно в общото 
търговско законодателство и търговската практика. 

 
§ 2. По смисъла на тези Правила: 
1. “ISIN код” е уникален идентификатор на финансовите инструменти, издаден в 
съответствие с ISO 6166:2001. 
2. “CFI код” е класификатор на финансовите инструменти, издаден в съответствие с ISO 
10962. 
3. “FISN” е съкратеното наименование на финансовите инструменти в съответствие с ISO 
18774. 
4. “Сегментен MIC код” е специфичен код на съответния пазар в съответствие с ISO 10383. 
5. “Технически носител” е средство за пренасяне на електронни записи или всякакви данни 
по електронен път. 
6. “Индикативна референтна цена за първата търговска сесия” е началната ориентировъчна 
цена, зададена в платформата за търговия на МСТ през първия ден от търговия на финансови 
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инструменти. 
 
§ 3. В настоящите Правила са използвани следните съкращения: 
1. „МСТ“ – многостранната система за търговия, организирана от “Българска Фондова Борса – 
София” АД; 
2. “Борсата” - “Българска Фондова Борса – София” АД в качеството й на оператор на МСТ; 
3. “Директор Търговия” – директора на дирекция “Търговия, емитенти и членство” в 
“Българска Фондова Борса – София” АД. 
4. “Депозитарна институция” е  ЦД или друг депозитар на финансови инструменти, 
определен при спазване на изискванията на ЗПФИ. 
5. “Клирингова институция” е ЦД или друга институция, изпълняваща клирингови функции, 
определена при спазване на изискванията на ЗПФИ. 
6. “Делегиран регламент 2017/565” - 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. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Настоящите Правила влизат в сила от 05.07.2021 г. 


