Политика за пазарните данни на
Българска фондова борса АД (БФБ)
Дойче Бьорзe (Deutsche Boerse AG) са изключителен дистрибутор на пазарните данни на
Българска фондова борса АД към чуждестранни информационни агенции и
потребители, поради което БФБ е възприела и прилага политиката за пазарни данни на
Дойче Бьорзe.
Резюме на Политиката за пазарни данни
I. Такси по Споразумението за разпространение на пазарни данни
1. Диференциация въз основа на използването на данните
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 Бьорзe за пазарни данни.
Пълният текст на 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) е
наличен на:
https://www.mds.deutscheboerse.com/resource/blob/2730912/f3635fc833c9b81a93f5cc2031faee79/data/marketdata-policy-guidelines-and-faq.pdf

