
 
 

 

Българска фондова борса АД (БФБ) в качеството на пазарен 
оператор 

 
Приложение II – Образец за публикуване на информация за РТУ 
 

Правно 
основание 

Съдържание 

 
Член 11, 
параграф 2, 
буква a) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Ценоразпис: година 2023 

Дойче Бьорзе (Deutsche Boerse AG) са изключителен дистрибутор на 
пазарните данни (market data) на Българска фондова борса (БФБ) 
към информационни агенции и потребители (data-vendors). 
 
Интернет-страница на Дойче Бьорзе за пазарни данни (всички 
договорни документи, често задавани въпроси, MiFID публикации 
и архив) 
https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-
data/agreements 
 
Ценоразписите към Споразумението за разпространение на пазарни 
данни и Споразумението  за данни без визуално представяне (Non-
Display Agreement) на Дойче Бьорзе съдържат всички изискуеми 
параметри: 
 
Ценоразпис към Споразумението за разпространение на пазарни 
данни 
Версия 12_2 – в сила от 01 януари 2023 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720
f3c/data/MDDA_Price_List_12_2.pdf 
 
Ценоразпис към Споразумението  за данни без визуално 
представяне (Non-Display Agreement) 
Версия 7_2 – в сила от 01 януари 2023 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812
469/data/NonDisplay_Price_List_7_2.pdf 
 
I. Такси по Споразумението за разпространение на пазарни данни 
 
1. Диференциация въз основа на използването на данните  

https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements
https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements
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https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812469/data/NonDisplay_Price_List_7_2.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812469/data/NonDisplay_Price_List_7_2.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812469/data/NonDisplay_Price_List_7_2.pdf


 
 

 

На първо място, лицензионните такси зависят от целта, за която се 
използват пазарните данни: 

• Визуализиране на данните (Display Information Usage) 

• Използване на данните без визуализация (Non-Display 
Information Usage) 

• Разпространение на данните (Onward Dissemination) 

• CFD Information Usage 
 
2. Диференциация въз основа на потребителските категории 
На второ място, лицензионните такси зависят от приложимата 
потребителска категория, която клиентът е избрал според 
съответния лиценз за използване на данните. 
 
3. Пропорционална такса (Unit of Count) срещу плоска такса (Flat Fee) 
На трето място, конкретната дължима такса зависи от количеството 
използвани данни (измерване чрез използвани единици) или се 
плаща като еднократна сума. Могат да се прилагат отстъпки, които 
са предвидени в съответните лицензионни споразумения 
(Споразумението за разпространение на пазарни данни или 
Споразумението за данни без визуално представяне) 
 
II. Споразумение за данни без визуално представяне (Non-Display 
Agreement) 
 
Клиентите, които не се интересуват от другите типове използване на 
данни освен от използване без визуализиране, се нуждаят 
единствено от Споразумение за данни без визуално представяне. По 
отношение на таксуването се прилага гореописаният модел, като се 
взема предвид единствено използването на данни без 
визуализация (Non-Display Information Usage). 
 
III. Допълнителна информация 
 
Допълнителна информация относно формирането на таксите е 
налична в Guidance Note, която е достъпна на  интернет-страницата 
на Дойче Бьорзе за пазарни данни. 
 
Директен линк към Политиката за пазарни данни и често задавани 
въпроси по отношение на  Споразумението за разпространение на 
пазарни данни и Споразумението за данни без визуално 
представяне (Non-Display Agreement) 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/3134034/abf15e19b3fc7e4f42ba0628e3af5
efd/data/Market-Data-Policy-Guidelines-and-FAQ_V2_3.pdf 

https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3134034/abf15e19b3fc7e4f42ba0628e3af5efd/data/Market-Data-Policy-Guidelines-and-FAQ_V2_3.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3134034/abf15e19b3fc7e4f42ba0628e3af5efd/data/Market-Data-Policy-Guidelines-and-FAQ_V2_3.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3134034/abf15e19b3fc7e4f42ba0628e3af5efd/data/Market-Data-Policy-Guidelines-and-FAQ_V2_3.pdf


 
 

 

 
Всички оповестени промени на ценоразписите и свързани 
документи, които обясняват промените в цената и/или структурата 
на продуктите, могат да бъдат намерени в архива: 
https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-
data/agreements/archive-previous-versions 
 
Подробна информация, в т. ч. и ценоразпис на допълнителните 
информационни продукти, предлагани от БФБ на борсовите членове 
и местните потребители (само на български език) е налична на: 
https://www.bse-sofia.bg/bg/data-dissemination-and-certificates 

 

 
Член 11, 
параграф 2, 
буква б) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Ценоразпис към Споразумението за разпространение на пазарни 
данни на Дойче Бьорзе; Версия 12_2 – в сила от 01 януари 2023 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720
f3c/data/MDDA_Price_List_12_2.pdf 
 
Съгласно Раздел 3.3. на Общите условия от Споразумението за 
разпространение на пазарни данни и Раздел 2.4 на Общите условия 
от Споразумението за данни без визуално представяне (Non-Display 
Agreement), всяка промяна в таксите се оповестява с предизвестие 
от най-малко 90 дни. 

 
Член 11, 
параграф 2, 
буква в), 
подточки i)-iii) 
от Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Информация относно съдържанието на пазарните данни 
Обхванат период: 01/01/2022 – 31/12/2022 

Клас на 
активите 

1) Брой на 
обхванатите 
инструменти 

2) Общ оборот 
на 

обхванатите 
инструменти 

3) 
Съотношение 
на пазарните 

данни 
преди/след 

сключването 
на сделките 

Капиталови 
инструменти 

(акции, 
борсово 

търгувани 
фондове, 

депозитарни 
разписки, 

сертификати, 
други подобни 

на 

Общ брой 
допуснати до 

търговия 
инструменти 

към 
31/12/2022:  

660 

Общ годишен 
оборот:  

EUR 457 млн. 
 

Средно-
дневен 
оборот:  

EUR 1.86 млн. 
 

73.93% pre-
trade : 26.07% 

post-trade 

https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements/archive-previous-versions
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https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720f3c/data/MDDA_Price_List_12_2.pdf
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капиталовите 
финансови 

инструменти) 

Облигации 

Общ брой 
допуснати до 

търговия 
инструменти 

към 
31/12/2022:  

101 

Общ годишен 
оборот:  

EUR 52 млн. 
 

Средно-
дневен 
оборот:  

EUR 0.21 млн. 

56.07% pre-
trade : 43.93% 

post-trade 

Борсово 
търгувани 

стоки (ETCs) 
Борсово 

търгувани 
облигации 

(ETNs) 

Общ брой 
допуснати до 

търговия 
инструменти 

към 
31/12/2022:  

10 

Общ годишен 
оборот:  

EUR 2.91 млн. 
 

Средно-
дневен 
оборот:  

EUR 11 824  

50.46% pre-
trade : 49.54% 

post-trade 

Структурирани 
финансови 
продукти  
(варанти) 

Общ брой 
допуснати до 

търговия 
инструменти 

към 
31/12/2022:  

4 

Общ годишен 
оборот:  

EUR 1.76 млн. 
 

Средно-
дневен 
оборот:  

EUR 7 162 

85.32% pre-
trade : 14.68% 

post-trade 

Член 11, 
параграф 2, 
буква в), 
подточка iv) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Информация относно всякакви 
данни, предоставени в 
допълнение към пазарните 
данни 

На сайта на изключителния 
дистрибутор на пазарни данни 
за БФБ – Дойче Бьорзе: 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/mds-en/real-time-
data/agreements 
Менюто вляво предоставя 
директни линкове към 
допълнителна информация 
като: 

• Описания на продукти 
(Product sheets) 

• Насоки (Guidelines) 

• Списък на дистрибутори 
(Vendor list) и др. 

 

https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements
https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements
https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/real-time-data/agreements


 
 

 

Информация за 
допълнителните 
информационни услуги, 
предоставяни от БФБ, може да 
бъде намерена на: 
https://www.bse-
sofia.bg/bg/data-dissemination-
and-certificates 
и 
http://rss.bse-sofia.bg/ 

Член 11, 
параграф 2, 
буква в), 
подточка v) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Дата на последното изменение 
на лицензионната такса за 
предоставените пазарни данни 

Оповестяване: 30/09/2022 
Влизане в сила: 01/01/2023 

Член 11, 
параграф 2, 
буква г) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Общо приходи от пазарни 
данни (EUR) 

MIC: XBUL 
EUR 358 хиляди 

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

MIC: XBUL 
6.30% 

Член 11, 
параграф 2, 
буква д) от 
Делегиран 
регламент (ЕС) 
2017/567 

Информация относно методологията за счетоводно отчитане 
на разходите: година 2022 

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 

БФБ има установен вътрешен 

модел за разпределение на 

разходите, чрез който разходите 

се разпределят между 

специфичните продукти на 

отделните оперативните 

единици на Борсата. За 

изготвянето и 

разпространението на 

пазарните данни до голяма 

степен се използват същите 

инфраструктура и системи, чрез 

които се предоставят и услугите 

във връзка със сключването на 

сделки. От една страна, БФБ 

използва търговската система 

https://www.bse-sofia.bg/bg/data-dissemination-and-certificates
https://www.bse-sofia.bg/bg/data-dissemination-and-certificates
https://www.bse-sofia.bg/bg/data-dissemination-and-certificates
http://rss.bse-sofia.bg/


 
 

 

XETRA, управлявана от Дойче 

Бьорзе, а от друга - Дойче 

Бьорзе действат като 

изключителен дистрибутор на 

пазарните данни на БФБ към 

чуждестранни информационни 

агенции и потребители. По тази 

причина голяма част от 

разходите на двете бизнес 

направления представляват 

общи (съвместни) разходи. 

Таксите за пазарните данни на 

БФБ отразяват пропорционално 

съответните разходи, като 

включват разумен марж, който е 

в унисон с маржа на цялостната 

дейност на БФБ. 

Таксите за пазарните данни на 

БФБ в реално време, събирани от 

БФБ и Дойче Бьорзе, се 

формират въз основа на 

справедливи и обосновани 

условия с цел възстановяване на 

разходите, извършени по време 

на цялостния процес по 

изготвяне и разпространение на 

пазарните данни, плюс разумен 

марж: 

Основни преки разходи: 

• Разходи за персонал; 

• Разходи за амортизации; 

• Разходи на платформата за 

разпространение на пазарни 

данни; 

• Възнаграждение на Дойче 

Бьорзе в качеството им на 

изключителен дистрибутор на 

пазарните данни на БФБ към 



 
 

 

чуждестранни информационни 

агенции и потребители (дял от 

нетните приходи). 

Основни непреки разходи: 

• Разходи по материалната 

база; 

• Разходи за IT инфраструктура. 

 
MiFIR документация за 
принципите и методологията за 
РТУ  
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/13348
38/ce495d1cfc2115dcb9bdf00579
f23d33/data/MiFIR-RCB-
documentation.pdf 

 
Документът е актуализиран на 20.04.2023 г. 
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