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Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата тарифа определя видовете такси и техния размер за предоставяните от

Борсата услуги в качеството й на оператор на многостранна система за търговия.
Чл. 2. В Тарифата се уреждат следните видове такси:

1. Такси за търговия на многостранната система;
2. Такси за оповестяване на информация за сключени извън многостранната система сделки с
регистрирани инструменти;
3. Такси за разпространяване на информация и за ползване на търговски марки;
4. Други такси, събирани от Борсата.
Чл. 3. Таксите по настоящата Тарифа не включват данък върху добавената стойност /ДДС/.

Глава Втора
ТАКСИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА МНОГОСТРАННАТА СИСТЕМА
Чл. 4. За всяка изпълнена поръчка за акции на пазар BSE International (MTF) се дължи такса в

размер на 0.05 (нула цяло нула пет) на сто от общата изпълнена стойност през всеки търговски
ден, но не по-малко от 2 (две) евро.
Чл. 5. За всяка изпълнена поръчка за борсово търгувани продукти на пазар BSE International

(MTF) се дължи такса в размер на 0.05 (нула цяло нула пет) на сто от общата изпълнена
стойност през всеки търговски ден, но не по-малко от 2 (две) евро.
Чл. 6. Таксите по настоящата глава не се дължат от маркет-мейкърите на инструменти от пазар

BSE International (MTF) за изпълнени поръчки със същите инструменти при изпълнение на
задълженията им по Глава трета, Раздел пети и шести от Правилата за търговия на Пазар BSE
International (MTF).
Глава Трета
ДРУГИ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ БОРСАТА
Чл. 7. (1) Таксата за отмяна на една или повече сделки, сключени вследствие на грешно

въведена поръчка, е в размер на 1 (едно) на сто от общия размер на сделките, но не по-малко
от 500 (петстотин) евро и не повече от 5 000 (пет хиляди хиляди) евро и се дължи от участника
в многостранната система, заявил отмяната пред Съвета.
(2) Таксата става дължима незабавно след постановяване на решението, с което се
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удовлетворява искането за отмяна.
Глава Четвърта
НАЧИСЛЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ
Чл. 8. (1) С изключение на случаите по чл. 6, таксите по глава Втора се дължат от всеки от

участниците в многостранната система, страни по сделките, включително и при кръстосани
сделки.
(2) Таксите са дължими в срок от 2 (два) работни дни от съответното изпълнение на поръчката,

респективно от оповестяването на информация за сделки, сключени извън многостранната
система.
Чл. 9. (1) Таксите са платими в левовата равностойност на съответната сума по централния

курс на БНБ към датата на съответното изпълнение на поръчката.
(2) Борсата организира система за автоматичното отчитане, начисляване и събиране на

таксите по настоящата Тарифа.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на настоящата тарифа:
1. “Борсата” - “Българска Фондова Борса ” АД.
2. “Кръстосана сделка” е сделка, по която участникът в МСТ се явява е едновременно купувач
и продавач.
3. “Пазарна информация” е информацията за въведените в Системата поръчки и котировки,
сключените въз основа на тях сделки, стойностите на индексите, изчислявани от Борсата в
качеството й на оператор на МСТ, както и всяка друга информация, свързана с
осъществяваната търговия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата тарифа е в сила 05.07.2021 г.

