Българска фондова борса АД (БФБ),
в качеството й на Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)
Приложение II – Образец за публикуване на информация за РТУ
Правно
основание

Съдържание
Ценоразпис: година 2022

Член 89,
параграф 2,
буква a) от
Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565

Член 89,
параграф 2,
буква б) от
Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565

БФБ, в качеството й на ОМП, оповестява публикуваните доклади за
търговия от името на инвестиционни посредници, съгласно чл. 20 и
21 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския Парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012, напълно
безплатно на интернет-страницата си:
https://www.bse-sofia.bg/bg/apa-trading-data
http://rss.bse-sofia.bg/?page=APAReports&action=info

Няма ценоразпис, тъй като не се прилагат такси за достъп до
информацията

Информация относно съдържанието на пазарните данни
Обхванат период: 01/01/2021 – 31/12/2021

Член 89,
параграф 2,
буква в),
подточки i)-iii)
от Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565

Клас на
активите

Капиталови
инструменти
(акции,
борсово
търгувани
фондове,
депозитарни
разписки,

1) Брой на
обхванатите
инструменти

Брой уникални
рапортувани
инструмента:
148

2) Общ оборот
на
обхванатите
инструменти

3)
Съотношение
на пазарните
данни
преди/след
сключването
на сделките

Общ годишен
оборот:
EUR 11 млрд.
Среднодневен
оборот:
EUR 46 млн.

Неприложимо
за ОМП

сертификати,
други подобни
на
капиталовите
финансови
инструменти)

Облигации

Деривати
(съгласно
определениет
о в раздел В,
точки 4—10 от
приложение I
към
Директива
2014/65/ЕС)

Квоти за
емисии

Член 89,
параграф 2,
буква в),
подточка iv) от
Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565
Член 89,
параграф 2,
буква в),
подточка v) от
Делегиран

Брой уникални
рапортувани
инструмента:
355

Брой уникални
рапортувани
инструмента:
1

Брой уникални
рапортувани
инструмента:
1

Общ годишен
оборот:
EUR 341 млрд.
Среднодневен
оборот:
EUR 1.39 млрд.

Неприложимо
за ОМП

Общ годишен
оборот:
EUR 37 658
Среднодневен
оборот:
EUR 153

Неприложимо
за ОМП

Общ годишен
оборот:
EUR 1 млн.
Среднодневен
оборот:
EUR 4 361

Неприложимо
за ОМП

Информация относно всякакви
данни, предоставени в
допълнение към пазарните
данни

Историческа информация за
публикуваните доклади на
интернет-страницата на БФБ:
https://www.bse-sofia.bg/bg/apatrading-info

Дата на последното изменение
на лицензионната такса за
предоставените пазарни данни

Не е приложимо, тъй като няма
лицензионна такса за пазарни
данни за ОМП

регламент (ЕС)
2017/565
Член 89,
параграф 2,
буква г) от
Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565

Общо приходи от пазарни
данни (EUR)

MIC: PBUL
EUR 0.00

Приходи от пазарни данни като
дял от общите приходи (%)

MIC: PBUL
0.00%

Информация относно методологията за счетоводно отчитане
на разходите: година 2021
Член 89,
параграф 2,
буква д) от
Делегиран
регламент (ЕС)
2017/565

Информация за начина, по
който е определена цената,
включително използваните
методологии за счетоводно
отчитане на разходите, и
информация за специфичните
принципи, съгласно които се
разпределят преките и
променливите съвместни
разходи и се разпределят
постоянни съвместни разходи

Не е приложимо, тъй като не се
прилагат такси за предоставяне
на пазарни данни за ОМП

