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Чл. 1. Настоящите указания регламентират реда за издаване на електронни сертификати с
клиентски права на клоновете или офисите на абонатите на Системата за електронно
подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-София” АД, приета под
наименованието “Client Order-Book Online System (COBOS)”.
(2) Настоящите Указания се издават на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Част I от Правилника за
дейността на Борсата, във връзка чл. 4, ал. 6 от Правилата за регистрация и работа със
системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на
“БФБ-София” АД” (Правилата).
(3) Настоящите указания са задължителни за всички абонати и потребители и тяхното
нарушение се счита за нарушение на Правилника на Борсата. Настоящите указания,
задължително се предоставят от Борсата на всички нейни членове. Предоставянето може да
бъде извършено и в електронна форма
Чл. 2. Клон или офис на член на “БФБ-София” АД може да получи сертификат с клиентски
права само ако самият инвестиционен посредник е сключил договор за абонат на COBOS с
“БФБ-София” АД по чл. 3, ал. 3 от Правилата..
Чл. 3. Сертификатът с клиентски права, издаден на клон или офис на абонат позволява
подаването на поръчки за покупка или продажба на ценни книжа на клиенти на клона или
офиса посредством COBOS за изпълнение от борсовия посредник на абоната.
Чл. 4. (1) За получаване на потребителски сертификат на клон или офис с клиентски права,
абонатът подава заявление по образец, към което се прилагат:
1. Информация за клона или офиса, необходима за издаване на сертификат от “БФБ-София”
АД;
2. Правата на клона или офиса, в случаите по чл. 5, ал. 7 от Правилата;
3. Документ за платена такса за потребител, съгласно тарифата по чл. 17 от Правилата .
(2) При попълване на заявлението се спазват следните правила за клиентския номер, който се
състои от 10 символа:
1. Първите 6 (шест) символа идентифицират абоната на COBOS. Ако наименованието на
абоната е по-дълго от 6 символа, се използва подходящо съкращение.
2. Последните 4 (четири) символа идентифицират клона или офиса на абоната, като
посредством съкращение се указва населеното място, в което се намира той, а последния
символ е цифра, указваща номера на клона или офиса от даденото населено място (напр.
SOF1).
3. Ако наименованието на абоната е по-малко от 6 символа, като междинни символи между
наименованието на абоната и клона се попълват нули.
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Чл. 5. Клоновете и офисите на абонат, получили клиентски сертификат имат следните права:
1. Да въвеждат за потвърждение поръчки за покупка или продажба са сметка на клиенти от
списък от емисии, зададени им от администратора на основание договора по чл. 4, ал. 3 от
Правилата;
2. Право на автоматично потвърждение – това право се задава от администратора по писмено
нареждане от абоната само ако не се нарушават разпоредби на ЗППЦК и актовете по
прилагането му;
3. Да отменят посредством COBOS поръчки на свои клиенти, както преди потвърждение от
борсов посредник, така и след потвърждаването им от борсов посредник в Системата за
търговия на Борсата. Във втория случай, отмяната се извършва автоматизирано, но
действието по отмяна на поръчка пред Борсата и в Системата за търговия на Борсата е от
името на борсовия посредник за сметка на клиента на клона или офиса.
4. Да получават информация за сключените от тях сделки за сметка на клиентите им за
сесията;
5. Да получават информация за текущите най-добри цени на поръчки в Системата за търговия
за позволените им емисии;
6. Да получават друга информация съгласно одобреният интерфейс от Съвета по чл. 2, ал. 3
от Правилата.
Чл. 6. Електронния сертификат по чл. 3 се издава от “БФБ-София” АД на база данните за
клона или офиса посочен в заявлението за неговата регистрация от абоната. “БФБ-София” АД
не идентифицира конкретните клиенти на клона или офиса и не носи отговорност за неверни
данни посочени в заявлението, както и няма задължение за проверка за достоверност на
личните данни на клиентите на клона или офиса.
Чл. 7. За неуредените в настоящите Указания въпроси се прилагат разпоредбите на
Правилника на “БФБ-София” АД и Правилата за регистрация и работа със системата за
електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-София” АД.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящите правила са приети от Съвета на директорите на Борсата на 24.06.2003 г. и са
в сила от 25.06.2003 г.
§ 2. Настоящите правила са изменени от Съвета на директорите на Борсата на 23.07.2008 г. и
измененията са в сила от 24.07.2008 г.
§ 3. Настоящите правила са изменени от Съвета на директорите на Борсата на 07.11.2008 г. и
измененията са в сила от 17.11.2008 г.

