Такси на БФБ АД за предоставяне правото на разпространение
на пазарна информация в сила от 03.01.2018 г.
1. Информация за сделки и оферти в реално време
Описание: Комбинирана услуга, включваща: (1) информация за броя на поръчките
„купува” и „продава” и за съответния им общ обем на 10-те най-добри ценови нива за покупка и
продажба на всеки инструмент, която се актуализира след въвеждане на нова поръчка,
корекция или изтриване на въведена поръчка или съответно сключване на сделка, и (2)
информация за всички сключени сделки - сделка по сделка. Информацията е на разположение
на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ”АД и се
предоставя в следния формат:
За поръчки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrdersMIFID2
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Системен номер (ID)</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:date>Дата и час в UTC формат</bse:date>
<bse:level id="1">Брой оферти „купува”;Общ обем „купува”;Цена „купува”;Цена „продава”;Общ обем
„продава”;Брой оферти „продава”</bse:level>
</item>
</channel>
</rss>

За борсови сделки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=TradesMIFID2
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Номер сделка</title>
<bse:instrumentidtype>Вид на идентификационния код на инструмента</bse:instrumentidtype>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:dateUTC>Дата и час на сключване в UTC формат</bse:dateUTC>
<bse:pubdateUTC>Дата и час на оповестяване в UTC формат</bse:pubdateUTC>
<bse:venueofexec>Място на изпълнение</bse:venueofexec>
<bse:venueofpub>Място на оповестяване</bse:venueofpub>
<bse:amount>Обем в лотове</bse:amount>
<bse:price>Единична цена</bse:price>
<bse:currency>Валута на цената</bse:currency>
<bse:pricenotion>Изражение на цената</bse:pricenotion>
<bse:notionalamount>Номинална стойност</bse:notionalamount>
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<bse:notioncurrency>Валута на номиналната стойност</bse:notioncurrency>
<bse:turnover>Обща стойност на сделката във валутата на номинала</bse:turnover>
</item>
</channel>
</rss>
Където:
„Вид на идентификационния код на инструмента” - винаги визуализира стойност „ISIN”;
„Място на изпълнение” - визуализира „XBUL” (за сделки на Основния пазар BSE), „ABUL” (за сделки на
Алтернативния пазар BаSE) или „IBUL” (за сделки на Bulgaria International);
„Място на оповестяване” - винаги визуализира „XBUL” (поне засега);
„Изражение на цената” – визуализира „MONE“ (парична стойност) за акциите и почти всички останали
инструменти и „PERC“ (процент) - за облигациите и ДЦК; Когато „Изражението на цената” е „PERC“, то полето
„Валута на цената” е празно.

Цена на услугата: 920 лв./месец (11 040 лв./год.)

2. Информация за оферти в реално време (Pre-Trade)
Описание: Информация за броя на поръчките „купува” и „продава” и за съответния им
общ обем на 10-те най-добри ценови нива за покупка и продажба на всеки инструмент, която се
актуализира след въвеждане на нова поръчка, корекция или изтриване на въведена поръчка
или съответно сключване на сделка. Информацията е на разположение на абоната веднага след
нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД и се предоставя в следния
формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrdersMIFID2
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Системен номер (ID)</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:date>Дата и час в UTC формат</bse:date>
<bse:level id="1">Брой оферти „купува”;Общ обем „купува”;Цена „купува”;Цена „продава”;Общ обем
„продава”;Брой оферти „продава”</bse:level>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 650 лв./месец (7 800 лв./год.)
3. Информация за сделки в реално време (Post-Trade)
Описание: Информация за всички сделки, сключени на регулиран пазар, сделка по сделка.
Информацията се генерира след сключването на съответната сделка и се предоставя в следния
формат:
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За борсови сделки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=TradesMIFID2
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Номер сделка</title>
<bse:instrumentidtype>Вид на идентификационния код на инструмента</bse:instrumentidtype>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:dateUTC>Дата и час на сключване в UTC формат</bse:dateUTC>
<bse:pubdateUTC>Дата и час на оповестяване в UTC формат</bse:pubdateUTC>
<bse:venueofexec>Място на изпълнение</bse:venueofexec>
<bse:venueofpub>Място на оповестяване</bse:venueofpub>
<bse:amount>Обем в лотове</bse:amount>
<bse:price>Единична цена</bse:price>
<bse:currency>Валута на цената</bse:currency>
<bse:pricenotion>Изражение на цената</bse:pricenotion>
<bse:notionalamount>Номинална стойност</bse:notionalamount>
<bse:notioncurrency>Валута на номиналната стойност</bse:notioncurrency>
<bse:turnover>Обща стойност на сделката във валутата на номинала</bse:turnover>
</item>
</channel>
</rss>
Където:
„Вид на идентификационния код на инструмента” - винаги визуализира стойност „ISIN”;
„Място на изпълнение” - визуализира „XBUL” (за сделки на Основния пазар BSE), „ABUL” (за сделки на
Алтернативния пазар BаSE) или „IBUL” (за сделки на Bulgaria International);
„Място на оповестяване” - винаги визуализира „XBUL” (поне засега);
„Изражение на цената” – визуализира „MONE“ (парична стойност) за акциите и почти всички останали
инструменти и „PERC“ (процент) - за облигациите и ДЦК; Когато „Изражението на цената” е „PERC“, то полето
„Валута на цената” е празно.

Цена на услугата: 450 лв./месец (5 400 лв./год.)

4. Информация за сделки и оферти със закъснение
Описание: Информацията е същата като в комбинираната услуга 1. Информация за сделки
и оферти в реално време, но се предоставя с 15-минутно закъснение:
За борсови поръчки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2
За борсови сделки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2
Цена на услугата: 500 лв./месец (6 000 лв./год.)
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5. Информация за оферти (Pre-Trade) със закъснение
Описание: Информацията е същата като в услуга 2. Информация за оферти в реално
време (Pre-Trade), но се предоставя с 15-минутно закъснение:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2
Цена на услугата: 330 лв./месец (3 960 лв./год.)
6. Информация за сделки (Post-Trade) със закъснение
Описание: Информацията е същата като в услуга 3. Информация за сделки (Post-Trade) в
реално време, но се предоставя с 15-минутно закъснение:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2
Цена на услугата: 230 лв./месец (2 760 лв./год.)
7. Информация за финансови коефициенти
Описание: Информация за финансовите коефициенти на всички емитенти на акции,
регистрирани за търговия на пазарите на акции на „БФБ” АД, които са оповестили счетоводните
си отчети пред Борсата. Информацията е налична след 18:00 ч. всеки работен ден и включва:
емитент, дата на изчисление, P/E, P/S, P/B, P/EBIT, ROA, ROA (EBIT), ROE, ROE (EBIT), COL, DER, TA,
дата на счетоводния отчет; P/E con, P/S con, P/B con, P/EBIT con, ROA con, ROA (EBIT) con, ROE con,
ROE (EBIT), COL con, DER con, TA con, дата на консолидирания отчет.
Услугата се предлага в следните три варианта според периодичността на предоставяне на
данните:
7.1. Данни на дневна база (след 18:00 ч.)
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<pubDate>Дата на публикация</pubDate>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:nameEN>Наименование на емитента на английски език</bse:nameEN>
<bse:type>Тип емитент</bse:type>
<bse:marketSegment>Пазарен сегмент</bse:marketSegment>
<bse:marketSegment_EN>Пазарен сегмент на английски език</bse:marketSegment_EN>
<bse:cons_date>Дата на последен консолидиран отчет</bse:cons_date>
<bse:noncons_date>Дата на последен неконсолидиран отчет /bse:noncons_date>
<bse:p_e_cons>P/E CONS</bse:p_e_cons>
<bse:p_e_noncons>P/E NONCONS</bse:p_e_noncons>
<bse:p_s_cons>P/S CONS</bse:p_s_cons>
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<bse:p_s_noncons>P/S NON CONS</bse:p_s_noncons>
<bse:p_b_cons>P/B CONS</bse:p_b_cons>
<bse:p_b_noncons>P/B NONCONS</bse:p_b_noncons>
<bse:roa_cons>ROA CONS</bse:roa_cons>
<bse:roa_noncons>ROA NONCONS</bse:roa_noncons>
<bse:roe_cons>ROE CONS</bse:roe_cons>
<bse:roe_noncons>ROE NON CONS</bse:roe_noncons>
<bse:p_ebit_cons>P/EBIT_CONS</bse:p_ebit_cons>
<bse:p_ebit_noncons>P_EBIT_NONCONS</bse:p_ebit_noncons>
<bse:roa_ebit_cons>ROA EBIT CONS</bse:roa_ebit_cons>
<bse:roa_ebit_noncons>ROA_EBIT_NONCONS</bse:roa_ebit_noncons>
<bse:roe_ebit_cons>ROE_EBIT_CONS</bse:roe_ebit_cons>
<bse:roe_ebit_noncons>ROE_EBIT_NONCONS</bse:roe_ebit_noncons>
<bse:der_cons>DER_CONS</bse:der_cons>
<bse:der_noncons>DER_NONCONS</bse:der_noncons>
<bse:col_cons>COL_CONS</bse:col_cons>
<bse:col_noncons>COL_NONCONS</bse:col_noncons>
<bse:ta_cons>TA_CONS</bse:ta_cons>
<bse:ta_noncons>TA_NONCONS</bse:ta_noncons>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 250 лв./месец (3 000 лв./год.)
7.2. Данни на седмична база
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsWeek

Форматът и съдържанието са идентични с тези в т. 7.1, но датата на изчисление (Record
date) е последният работен ден на съответната седмица.
Цена на услугата: 120 лв./месец (1 440 лв./год.)
7.3. Данни на месечна база
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficntsMonth

Форматът и съдържанието са идентични с тези в т. 7.1, но датата на изчисление (Record
date) е последният работен ден на съответния месец.
Цена на услугата: 35 лв./месец (420 лв./год.)
8. Информация за резултатите от търговската сесия в реално време
Описание: Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има
сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща
общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на
тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в
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информационната система на “БФБ”АД. Достъпът до нея се осъществява от фиксирани Интернет
адреси. Информацията се предоставя в следния формат:
За акции
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:nominal>Номинална стойност</bse:nominal>
<bse:currency>Валута</bse:currency>
<bse:dividentDate>Дата на последно ОСА с решение за дивидент</bse:dividentDate>
<bse:BGN>Брутен размер на дивидента</bse:BGN>
<bse:yID>Доходност</bse:yID>
<bse:last>Последна цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:last>
<bse:asOf>Дата на последната цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:asOf>
<bse:numShares>Изтъргуван обем в лотове (текуща сесия)</bse:numShares>
<bse:minPrice>Минимална цена на сделка (текуща сесия)</bse:minPrice>
<bse:maxPrice>Максимална цена на сделка (текуща сесия)</bse:high>
<bse:lastPrice>Цена на последна сделка (текуща сесия)</bse:lastPrice>
<bse:chgPrice>Изменение в цената (спрямо последната цена „затваря”)</bse:chgPrice>
<bse:avgPrice>Средно-претеглена цена (текуща сесия)</bse:avgPrice>
<bse:sell>Най-добра оферта „продава”</bse:sell>
<bse:bay>Най-добра оферта „купува”</bse:bay>
<bse:marketSegment>Пазарен сегмент</bse:marketSegment>
</item>
</channel>
</rss>

За облигации
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:nominal>Номинална стойност</bse:nominal>
<bse:currency>Валута на номинала</bse:currency>
<bse:firstDate>Дата на издаване</bse:firstDate>
<bse:lastDate>Дата на падеж</bse:lastDate>
<bse:couponType>Лихвен процент</bse:couponType>
<bse:payment>Дата на следващо лихвено плащане</bse:payment>
<bse:last>Последна цена „затваря” (предходна сесия)</bse:last>
<bse:as of>Дата на последна цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:as of>
<bse:numShares>Изтъргуван обем в лотове (текуща сесия)</bse:numShares>
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<bse:minPrice>Минимална цена на сделка (текуща сесия)</bse:minPrice>
<bse:maxPrice>Максимална цена сделка (текуща сесия)</bse:high>
<bse:lastPrice>Цена на последна сделка (текуща сесия)</bse:lastPrice>
<bse:chgPrice>Изменение в цената (спрямо последната цена „затваря”)</bse:chgPrice>
<bse:avgPrice>Средно-претеглена цена (текуща сесия)</bse:avgPrice>
<bse:sell>Най-добра оферта „продава”</bse:sell>
<bse:bay>Най-добра оферта „купува”</bse:bay>
<bse:marketSegment>Пазарен сегмент</bse:marketSegment>
</item>
</channel>
</rss>

За извънборсови сделки
http://rss.bse-sofia.bg/?page=OTCTrades
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title> Номер сделка </title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:date> Дата и час на оповестяване</bse:date>
<bse:amount>Обем в лотове</bse:amount>
<bse:price>Единична цена</bse:price>
<bse:turnover>Обща стойност на сделката</bse:turnover>
<bse:currency>Валута</bse:currency>
<bse:settlementType>Сетълмент</bse:settlementType>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 180 лв./месец (2 160 лв./год.)
9. Информация за една емисия в реално време
Описание: Информация в реално време за най-добрите оферти “продава” и “купува”,
висящи по отношение на определена емисия, както и обобщени данни за сделките, сключени
до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и
др.). Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество-емитент,
калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя
консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на
база консолидиран отчет). Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното
генериране в информационната система на “БФБ”АД. Достъпът до нея се осъществява от
фиксирани Интернет адреси. Информацията се предоставя в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
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<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<bse:name_EN>Наименование на емитента на английски език</bse:name_EN>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:nominal>Номинална стойност</bse:nominal>
<bse:currency>Валута</bse:currency>
<bse:dividentDate>Дата на последно ОСА с решение за дивидент</bse:dividentDate>
<bse:BGN>Брутен размер на дивидента</bse:BGN>
<bse:yID>Доходност</bse:yID>
<bse:last>Последна цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:last>
<bse:asOf>Дата на последната цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:asOf>
<bse:numShares>Изтъргуван обем в лотове (текуща сесия)</bse:numShares>
<bse:minPrice>Минимална цена на сделка (текуща сесия)</bse:minPrice>
<bse:maxPrice>Максимална цена на сделка (текуща сесия)</bse:maxPrice>
<bse:lastPrice>Цена на последна сделка (текуща сесия)</bse:lastPrice>
<bse:chgPrice>Изменение в цената (спрямо последната цена „затваря”)</bse:chgPrice>
<bse:avgPrice>Средно-претеглена цена (текуща сесия)</bse:avgPrice>
<bse:sell>Най-добра оферта „продава”</bse:sell>
<bse:bay>Най-добра оферта „купува”</bse:bay>
<bse:marketSegment>Пазарен сегмент</bse:marketSegment>
<bse:marketSegment_EN>Пазарен сегмент на английски език</bse:marketSegment_EN>
<bse:cons_date>Дата на последен консолидиран отчет</bse:cons_date>
<bse:noncons_date>Дата на последен неконсолидиран отчет</bse:noncons_date>
<bse:p_e_cons>P/E CONS</bse:p_e_cons>
<bse:p_e_noncons>P/E NONCONS</bse:p_e_noncons>
<bse:p_s_cons>P/S CONS</bse:p_s_cons>
<bse:p_s_noncons>P/S NON CONS</bse:p_s_noncons>
<bse:p_b_cons>P/B CONS</bse:p_b_cons>
<bse:p_b_noncons>P/B NONCONS</bse:p_b_noncons>
<bse:roa_cons>ROA CONS</bse:roa_cons>
<bse:roa_noncons>ROA NONCONS</bse:roa_noncons>
<bse:roe_cons>ROE CONS</bse:roe_cons>
<bse:roe_noncons>ROE NON CONS</bse:roe_noncons>
<bse:p_ebit_cons>P/EBIT_CONS</bse:p_ebit_cons>
<bse:p_ebit_noncons>P_EBIT_NONCONS</bse:p_ebit_noncons>
<bse:roa_ebit_cons>ROA EBIT CONS</bse:roa_ebit_cons>
<bse:roa_ebit_noncons>ROA_EBIT_NONCONS</bse:roa_ebit_noncons>
<bse:roe_ebit_cons>ROE_EBIT_CONS</bse:roe_ebit_cons>
<bse:roe_ebit_noncons>ROE_EBIT_NONCONS</bse:roe_ebit_noncons>
<bse:der_cons>DER_CONS</bse:der_cons>
<bse:der_noncons>DER_NONCONS</bse:der_noncons>
<bse:col_cons>COL_CONS</bse:col_cons>
<bse:col_noncons>COL_NONCONS</bse:col_noncons>
<bse:ta_cons>TA_CONS</bse:ta_cons>
<bse:ta_noncons>TA_NONCONS</bse:ta_noncons>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 20 лв./месец (240 лв./год.)
* Абонаментът за Информация за една емисия в реално време дава достъп и до
услугата Информация за същата емисия с 15-минутно закъснение:
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http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares15minDelay,

при която съдържанието и структурата на информацията е същата, но
информацията е на разположение на абоната с 15-минутно закъснение след
генерирането й в информационната система на “БФБ”АД.
10. Информация към края на деня
Описание: Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки
през деня. Информацията е достъпна след края на търговската сесия (в интервала от 17:30 ч. до
24:00 ч.) чрез фиксирани интернет адреси в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Системен номер (ID)</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:openPrice>Предишна цена „затваря”</bse:openPrice>
<bse:closePrice>Текуща цена „затваря”</bse:closePrice>
<bse:minPrice>Минимална цена на сделка</bse:minPrice>
<bse:maxPrice>Максимална цена на сделка</bse:maxPrice>
<bse:avgPrice>Средно-претеглена цена</bse:avgPrice>
<bse:volume>Общ изтъргуван обем за деня</bse:volume>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 90 лв./месец (1 080 лв./год.)
11. Новини на български език
Описание: Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са
следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и
институции. Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в
информационната система на “БФБ”АД в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<language>Български език</language>
<item>
<title>Рубрика на съобщението</title>
<description>Текст на съобщението</description>
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<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:id>Системен номер (ID)</bse:id>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата*: 125 лв./месец (1 500 лв./год.)
* При абонамент за Новини на български език и Новини на английски език, общата цена за
двете услуги се намалява на 334 лв./месец (4 000 лв./год.)
12. Новини на английски език
Описание: Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин на
английски език и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други
заинтересовани лица и институции. Информацията е на разположение на абоната веднага след
нейното генериране в информационната система на “БФБ”АД в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=NewsEN
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<language>Английски език</language>
<item>
<title>Рубрика на съобщението на английски език</title>
<description>Текст на съобщението на английски език</description>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:id>Системен номер (ID)</bse:id>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата*: 250 лв./месец (3 000 лв./год.)
* При абонамент за Новини на български език и Новини на английски език, общата цена за
двете услуги се намалява на 334 лв./месец (4 000 лв./год.)
13. Стойност на официалните индекси на БФБ
Описание: Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на
официалните индекси на “БФБ” АД – SOFIX, BGBX40, BG TR30 и BG REIT. Информацията е на
разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на
“БФБ”АД в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Indices
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
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<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>SOFIX</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:value>Стойност</bse:value>
<bse:percentChange>Процентно изменение</bse:percentChange>
<bse:change>Стойностно изменение</bse:change>
</item>
<item>
<title>BGREIT</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:value>Стойност</bse:value>
<bse:percentChange>Процентно изменение</bse:percentChange>
<bse:change>Стойностно изменение</bse:change>
</item>
<item>
<title>BGTR30</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:value>Стойност</bse:value>
<bse:percentChange>Процентно изменение</bse:percentChange>
<bse:change>Стойностно изменение</bse:change>
</item>
<item>
<title>BGBX40</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:value>Стойност</bse:value>
<bse:percentChange>Процентно изменение</bse:percentChange>
<bse:change>Стойностно изменение</bse:change>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 90 лв./месец (1 080 лв./год.)
14. Цени на дружествата от официалните индекси на БФБ
Описание: Информация за измененията в цените на дружествата, влизащи в портфолиото
на официалните индекси на “БФБ” АД - SOFIX, BGBX40, BG TR30 и BG REIT, в реално време.
Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в
информационната система на “БФБ”АД в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:prevPrice>Последна цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:prevPrice>
<bse:currPrice>Цена на последна сделка (текуща сесия)</bse:currPrice>
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<bse:nameEN>Наименование на емитента на английски език</bse:nameEN>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 90 лв./месец (1 080 лв./год.)
15. Информация за индексите на БФБ и техните компоненти на дневна база
Описание: Информация за измененията в стойността на индексите през текущата
търговска сесия, както и данни за теглата на техните компоненти при формиране на съответната
стойност за деня. Данните се предоставят след края на всяка търговска сесия във формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Наименование на индекса</title>
<pubDate>Дата и час</pubDate>
<bse:priceOpen>Предишна последна стойност (от предходната сесия)</bse:priceOpen>
<bse:priceClose>Последна стойност за деня</bse:priceClose>
<bse:priceLow>Най-ниска стойност за деня</bse:priceLow>
<bse:priceHigh>Най-висока стойност за деня</bse:priceHigh>
<bse:tradedValue>Общ оборот с акции на дружества индекса</bse:tradedValue>
<bse:tradedVolume>Общ изтъргуван обем акции на дружества от индекса</bse:tradedVolume>
<bse:marketValue>Обща пазарна капитализация на дружествата от индекса</bse:marketValue>
<bse:numRisers>Брой дружества в индекса с повишение в цената</bse:numRisers>
<bse:numRallers>Брой дружества в индекса с намаление в цената</bse:numRallers>
<bse:numUnchanged>Брой дружества в индекса без промяна в цената </bse:numUnchanged>
</item>
</channel>
</rss>

http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Дружество (Емитент)</title>
<pubDate>Дата</pubDate>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:numShares>Брой акции в емисията</bse:numShares>
<bse:priceOpen>Предишна цена „затваря” (от предходна сесия)</bse:priceOpen>
<bse:priceClose>Цена „затваря”</bse:priceClose>
<bse:priceMin>Минимална цена на сделка</bse:priceMin>
<bse:priceMax>Максимална цена на сделка</bse:priceMax>
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<bse:tradedVolume>Общ изтъргуван обем (лотове) за деня</bse:tradedVolume>
<bse:marketValue>Обща стойност на сделките за деня</bse:marketValue>
<bse:weight>Тегло</bse:weight>
<bse:ffFactor>Фрий-флоут фактор</bse:ffFactor>
<bse:indexName>Наименование на индекса</bse:indexName>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 500 лв./месец (6 000 лв./год.)
16. Списък на емисиите, регистрирани за търговия
Описание: Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от
пазарите, организирани от БФБ. Информацията за всяка отделна емисия включва данни за:
борсов код на емисията, ISIN код на емисията, вид на финансовия инструмент, тип на емитента,
име на емитента, размер на емисията, единична номинална стойност, валута на номиналната
стойност, дата на първа котировка, пазарен сегмент и отраслова принадлежност (сектор и
раздел по НКИД 2008). Данните се актуализират в реално време и са на разположение на
абоната в следния формат:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Емитент</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:nameEN>Наименование на емитента на английски език</bse:nameEN>
<bse:type>Тип на инструмента</bse:type>
<bse:typeEN>Тип на инструмента на английски език</bse:typeEN>
<bse:compType>Тип на емитента</bse:compType>
<bse:compTypeEN>Тип на емитента на английски език</bse:compTypeEN>
<bse:volume>Размер на емисията (брой ценни книжа)</bse:volume>
<bse:nominal>Номинална стойност</bse:nominal>
<bse:currency>Валута</bse:currency>
<bse:beginDate>Дата на въвеждане за търговия</beginDate>
<bse:marketSegment>Пазарен сегмент</bse:marketSegment>
<bse:marketSegmentEN>Пазарен сегмент на английски език</bse:marketSegmentEN>
<bse:Sector>Отрасъл</bse:Sector>
<bse:SectorEN>Отрасъл на английски език</bse:SectorEN>
<bse:subSector>Подотрасъл</bse:subSector>
<bse:subSectorEN>Подотрасъл на английски език</bse:subSectorEN>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 40 лв./месец (480 лв./год.)
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17. Клиенти, оферти и сделки през COBOS (на даден борсов член)
Описание: Информация за COBOS сертификатите на съответния борсов член – COBOS
администратор. Информацията е достъпна чрез администраторския или брокерски COBOS
сертификат на съответния борсов член веднага след нейното генериране в информационната
система на “БФБ”АД в следния формат:
https://rss.bse-sofia.bg/?page=Clients
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="https://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>https://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Уникален номер</title>
<pubDate>Дата и час на издаване на сертификата</pubDate>
<bse:name>Наименование</bse:name>
<bse:brokerID>Номер на брокера</bse:brokerID>
<bse:DN_EGN>Данъчен номер / ЕГН</bse:DN_EGN>
<bse:BULSTAT_ID>Булстат / Личен номер</bse:BULSTAT_ID>
<bse:email>Електронна поща</bse:email>
<bse:status>Статус</bse:status>
</item>
</channel>
</rss>

Описание: Информация за подадените оферти през COBOS от съответния борсов член –
COBOS администратор. Информацията е достъпна чрез администраторския или брокерски
COBOS сертификат на съответния борсов член веднага след нейното генериране в
информационната система на “БФБ”АД в следния формат:
https://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
......
<item>
<title>Уникален номер на потвърдената поръчка</title>
<pubDate>Дата на транзакцията (дата и час на осъществяване на поръчки)</pubDate>
<bse:number>Текущ номер на поръчката</bse:number>
<bse:userID>Уникален номер в COBOS</bse:userID>
<bse:brokerID>Номер на брокера</bse:brokerID>
<bse:isinCode>ISIN</bse:isinCode>
<bse:transactionType>Вид на транзакцията</bse:transactionType>
<bse:orderBuyCode>Вид на поръчката</bse:orderBuyCode>
<bse:price>Цена</bse:price>
<bse:quantity>Количество от поръчката, което все още не е изтъргувано</bse:quantity>
<bse:quantityExecuted>Изтъргувано количество от поръчката</bse:quantityExecuted>
<bse:numberOld>Оригинален номер на поръчката (при промяна)</bse:numberOld>
<bse:expirationDate>Дата на валидност на поръчката</bse:expirationDate>
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<bse:expirationRestrictionsCode>Ограничение за валидност</bse:expirationRestrictionsCode>
<bse:tradingRestrictionType>Ограничение за изпълнение</bse:tradingRestrictionType>
<bse:fatalFulfilmentCode>Изпълнение на поръчката (частично или изцяло)</bse:fatalFulfilmentCode>
</item>
</channel>
</rss>

Описание: Информация за сделките, сключени през COBOS от съответния борсов член COBOS администратор. Информацията е достъпна чрез администраторския или брокерски
COBOS сертификат на съответния борсов член веднага след нейното генериране в
информационната система на “БФБ”АД в следния формат:
https://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="https://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>https://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Уникален номер на сделката</title>
<pubDate>Дата и час на осъществяване на сделката</pubDate>
<bse:userID>Уникален номер в COBOS</bse:userID>
<bse:brokerID>Номер на брокера</bse:brokerID>
<bse:isinCode>ISIN</bse:isinCode>
<bse:transactionNumber>Номер на сделката</bse:transactionNumber>
<bse:orderBuyCode>Вид на сделката</bse:orderBuyCode>
<bse:tradeMatchPrice>Цена на сделката</bse:tradeMatchPrice>
<bse:quantity>Количество</bse:quantity>
<bse:orderNumber>Номер на поръчката</bse:orderNumber>
<bse:status>Тип на сделка</bse:status>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 50 лв./месец (600 лв./год.)

18. Предоставяне на исторически данни
Описание на услугата: Предоставяне на исторически данни, т.е. на данни за минали
периоди, в същия или подобен формат на информацията в стандартните информационни
пакети по т.т. 1-17 по-горе.
Цена на услугата:




При предоставяне на исторически данни за период до 3 години назад – заплащане на
еднократна такса в размер на 50% от годишната стойност на съответния
информационен пакет;
При предоставяне на исторически данни за период по-дълъг от 3 години назад –
заплащане на еднократна такса в размер на 15% от годишната стойност на съответния
информационен пакет, умножена по броя на съответните години, за които се
предоставя информацията.
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19. Новини за постъпили финансови отчети
Описание на услугата: Информацията се състои от новини за всеки финансов отчет, който
постъпва в БФБ. Всяка новина включва данни за ISIN кода на съответната емисия ценни книжа,
за която се отнася отчетът; дата и час на постъпване на отчета, както и текст, включващ името на
емитента, вида на постъпилия отчет и съответен активен линк към него. Информацията се
генерира в реално време, т.е. след всeки постъпил отчет в БФБ, и е на разположение на абоната
на следния адрес:
https://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialReports
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
<channel>
<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
<description/>
<item>
<title>Системен номер (ID)</title>
<bse:isin>ISIN</bse:isin>
<bse:date>Дата и час</bse:date>
<bse:description>Текст</bse:description>
</item>
</channel>
</rss>

Цена на услугата: 125 лв./месец (1 500 лв./год.) (подлежи на договаряне при
комбинация с други информационни услуги)

20. Борсов информационен екран (само за борсови членове)
Описание на услугата: Възможност за визуализация на информация от текущата търговска
сесия на десктоп и/или екран в офиса на съответния борсов член във формат, идентичен с този
на информационното табло в сградата на Борсата. Информацията може да се визуализира на
максимум два екрана (от максимум два IP адреса) в офиса на съответния член, но НЕ и на
интернет-страницата му.
Информацията е изцяло и единствено на английски език.
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Услугата осигурява два режима на визуализация на информацията – по време и извън
търговската сесия.
Информацията, визуализирана по време на търговската сесия, е с 3 мин. закъснение и е
структурирана в следните секции:
 Секция „Лого и време” – Лого на съответния борсов член и часовници, отчитащи
времето в София, Ню Йорк и Токио;
 Секция „Индекси” - графики на официалните индекси на БФБ SOFIX, BGBX 40, BGTR
30, BGREIT, отразяващи изменението на текущата стойност на съответния индекс
спрямо стойността му „затваря” от предходната търговска сесия;
 Секция „Top 5 Gainders & Losers” – информация за емисиите от индексите с найголямо (положително и отрицателно) изменение спрямо съответната цена
„затваря” за предходната борсова сесия;
 Секция „Тикер” – лента с информация за текущата цена на емисиите във всеки от
индексите, визуализирани в секция „Индекси”. Имената на съответните емитенти
във всеки от индексите се изписват в съкратен вид (уникално съкратено име);
 Секция „Last Traded Equities” - Визуализират се последните “n” на брой емисии (в
зависимост от наличното пространство в секцията), с които има сключени сделки,
като за всяка емисия се визуализират: борсов код, съкратено име на емитента, цена
на последна сделка, процентно изменение в цената спрямо цената „затваря” от
предходната сесия, най-добра оферта „купува” и „продава”, натрупан реализиран
оборот (в лв.) и общ брой сделки;
 Секция „Пазарна статистика” – Обобщена информация за търговията по основни
видове инструменти и пазарни сегменти;
 Секция „Телевизор” – Информация по желание на съответния борсов член,
например: лого на компанията, снимков материал или кратък рекламен клип.
Елементите в карето (JPG, PNG, SWF, FLV, F4V, MP4) се редактират от борсовия член
директно в HTML документа.
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Информацията, визуализирана извън търговската сесия, представлява обобщена
информация на дневна база за последната търговска сесия, в т.ч. за движението на индексите,
петте дружества с най-голямо положително и петте дружества с най-голямо отрицателно
изменение в цената /по индекси/ и обобщена статистика за търговията по видове инструменти.
В списъка с търгуваните емисии се представя обобщена информация по емисии, която се
сменя на определен интервал, за да се покажат всички търгувани емисии акции.
Технически параметри: Приложението се хоства и администрира от „БФБ” АД, като е
необходимо борсовият член да осигури екран с HD резолюция 1920/1080 и персонален
компютър с браузър, поддържащ Flash Player.
Цена на услугата: 30 лв./месец (360 лв./год.)

Цените на всички услуги включват ДДС.
Информационните услуги се предоставят след подписване на стандартен договор.
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