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“Client Order-Book Online System (COBOS)” е интернет базирано приложение за оторизиран и
защитен достъп в реално време до Системата за търговия на “Българска Фондова Борса–
София” АД (БФБ-София) с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на
борсови членове след тяхното потвърждение от борсови посредници по начин, позволяващ на
борсовите членове да изпълняват всички свои задължения във връзка с разпоредбите на
Правилника на БФБ-София, ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му.
COBOS представлява интелектуална собственост на БФБ-София. Всяко разпространяване
към трети лица на информация, получена посредством COBOS, без писменото съгласие на
БФБ-София, е забранено.
Потребителите на COBOS получават в реално време текуща пазарна информация, достатъчна
им за вземане на решение. Реално време означава, че приложенията на потребителите на
COBOS се обръщат за актуализиране към сървъра за сигурност на БФБ-София най-малко на
всеки 15 (петнадесет) секунди.
Абонати на COBOS могат да бъдат само лица, сключили договор за абонат с БФБ-София.
Потребители в COBOS могат да бъдат само лица, служители на абонат или клиенти на
абонат, разполагащи със сертификат, издаден от БФБ-София, за достъп до системата и
допуснати по реда на ПРАВИЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА
ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТ КЛИЕНТИ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА “БФБ-СОФИЯ” АД.
ДОСТЪПЪТ В COBOS НА ЛИЦА РАЗЛИЧНИ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ Е АБСОЛЮТНО
ЗАБРАНЕН!
Лицата, сертифицирани за достъп до COBOS носят персонална отговорност за съхранението
на своите сертификати и тяхното предоставяне на трети лица.
Всеки абонат и потребител в COBOS доброволно се задължава да спазва разпоредбите на
ПРАВИЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО
ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТ КЛИЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА “БФБСОФИЯ” АД, както и да извършва действия в системата в съответствие с разпоредбите на
Правилника на БФБ-София, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
нормативните актове по неговото прилагане.
Всеки абонат и потребител в COBOS доброволно се съгласява с използваните от БФБ-София
механизми за удостоверяване по електронен път на точното и еднозначно идентифициране на

Българска Фондова Борса – София АД
Общи условия на “Българска Фондова Борса–София” АД
за ползването на COBOS

21.02.2003
Стр. 3 от 4

всеки обект-потребител на COBOS с информацията за него, посочена в заявлението за
регистрация.
Всеки абонат и потребител в COBOS доброволно се съгласява с използваните от БФБ-София
механизми за защита на информацията, съдържаща се в електронните сертификати от
неоторизиран достъп.
Всеки абонат и потребител в COBOS доброволно се съгласява с използваните от БФБ-София
механизми, гарантиращи на потребителите цялостност и непромененост на информационните
потоци в COBOS.
Всеки абонат и потребител в COBOS доброволно се съгласява с използваните от БФБ-София
механизми, гарантиращи на потребителите на COBOS, че информацията в системата е
официална, лицата извършили конкретно действие в системата са точно и еднозначно
идентифицирани, и тези лица не могат да се откажат от задълженията, произтичащи от това
действие.
Въведените в Системата за търговия на БФБ-София поръчки чрез COBOS са идентични с
останалите поръчки в нея и пораждат същите права и задължения.
Сделка сключена с поръчка, въведена чрез COBOS се счита за сделка сключена на БФБСофия и за страните по нея възникват всички права и задължения съгласно разпоредбите на
Правилника на БФБ-София.
БФБ-София не е отговорна за неоторизиран достъп до COBOS на лице, вследствие на
предоставяне на сертификат от абонат или потребител, загуба или кражба на сертификат.
БФБ-София не е отговорна за проблеми при работа в COBOS или при забавен достъп до
COBOS вследствие на използваната от потребителите комуникационна среда за достъп до
COBOS.
БФБ-София не е отговорна за целесъобразността на инвестициите на клиента, нито за
честотата на осъществяваните от него транзакции.
БФБ-София не гарантира, че подаването на поръчки и сключването на сделки посредством
COBOS води до бъдещ резултат или успех.
Пазарната информация, получена посредством COBOS не може да се тълкува като прогноза
за бъдещото движение на цените на ценните книжа, нито представлява поощрение или
одобрение за подаване на поръчки или сключване на сделки от клиента.
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Потребител на COBOS е отговорен за познаването на правата на ценните книжа и свързаният
с тях риск, както и за наблюдаването на събития, имащи реорганизационен характер по
отношение на ценните книжа. БФБ-София не е длъжна да уведомява индивидуално всеки
клиент при настъпване на такива събития, нито да предприема индивидуални мерки по
отношение на клиента.
За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат Правилника на БФБ-София,
ЗППЦК и нормативните актове по неговото прилагане, както и други приложими закони.
Настоящите условия са приети от Съвета на директорите на БФБ-София на 21.02.2003 г.

