
 
 

 

 

Политика за пазарните данни на  
Българска фондова борса АД (БФБ) в качеството й на 

пазарен оператор 
 

Настоящата Политика за пазарни данни е приета и се прилага с цел привеждане на 
дейността на БФБ, в качеството й на пазарен оператор, в съответствие с изискванията на 
Наредба № 73 от 28.07.2022 г. на Комисията за финансов надзор (Наредбата). 
 
Политиката за пазарни данни на БФБ е публикувана на интернет-страницата на БФБ в 
леснодостъпен формат. Като част от настоящата политика следва да се разглеждат и 
следните допълнителни документи, които са публикувани на същото място на интернет-
страницата на БФБ, а именно: 

• Оповестяване във връзка със задължението за прозрачност на пазарните данни 

• Приложение II – Образец за публикуване на информация за РТУ 
 
Политиката за пазарни данни на БФБ съдържа цялата относима информация за 
пазарните данни, в т.ч. методиката за определяне на таксата за предоставяне на пазарни 
данни, основана на разходите; категориите клиенти и начина, по който те се определят 
съобразно използването на пазарните данни; тарифата за предоставяне на пазарни 
данни; както и видовете споразумения, които могат да бъдат сключени от различните 
категории потребители на пазарни данни. 
 
Методика за определяне на таксата за предоставяне на пазарни данни 

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 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: 

https://download.bse-sofia.bg/others/Market%20Data%20Transparency%20Obligation%20Disclosure-BG.pdf
https://download.bse-sofia.bg/others/Annex%20II-Template%20for%20publishing%20RCB%20information-BSE-BG.pdf


 
 

 

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. 

 
Категоризация на потребителите на пазарни данни и съответно приложими 
ценоразписи и споразумения 

Българска фондова борса АД има дългогодишно споразумение с Дойче Бьорзe (Deutsche 
Boerse AG), по силата на което Дойче Бьорзe действа като изключителен дистрибутор на 
пазарните данни на БФБ, съответно моделът на категоризация на клиентите на пазарни 
данни на БФБ и съответно приложимите споразумения и ценоразписи са съобразени с 
утвърдените международни практики, които Дойче Бьорзe прилага и по отношение на 
клиентите на собствените си пазарни данни. Дистрибуцията на пазарните данни на БФБ 
от Дойче Бьорзе отговаря на всички изисквания на Наредбата за предоставяне на 
пазарните данни на недискриминационна основа, за таксуване на база отделен 
потребител и за необвързаност на данните преди и след сключване на сделките.  
 
Категоризацията и тарифирането на основните категории потребители на пазарни данни 
се извършва на база на следните показатели, които се прилагат последователно: 
 
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: 

• Визуално представяне на данните (Display Information Usage) 

• Използване на данни, които не са свързани с визуално представяне (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) 
 
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/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720f3c/data/MDDA_Pric
e_List_12_2.pdf 
 
II. Споразумение за данни, които не са свързани с визуално представяне (Non-Display 
Agreement) 

Клиентите, които не се интересуват от другите типове използване на данни освен от 
използване на данни, които не са свързани с визуално представяне, се нуждаят 
единствено от Споразумение за данни, които не са свързани с визуално представяне. По 
отношение на таксуването се прилага гореописаният модел, като се взема предвид 
единствено използването на данни без визуализация (Non-Display Information Usage). 
 
Ценоразпис към Споразумението за данни, които не са свързани с визуално 
представяне (Non-Display Agreement) 
Версия 7_2 – в сила от 01 януари 2023 
https://www.mds.deutsche-
boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812469/data/NonDisplay
_Price_List_7_2.pdf 
 
III. Допълнителна информация 

В допълнение към основните пазарни данни, дистрибутирани от Дойче Бьорзе, БФБ е 
разработила допълнителни информационни услуги, които се предоставят само на 
борсовите членове, на емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на 
някой от пазарите, организирани от БФБ, и на местни информационни агенции.  
 
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/ 
 
IV. Предоставяне на забавени данни 

Българска фондова борса АД предоставя безплатно на професионалните и 
непрофесионалните клиенти пазарните данни 15 минути след тяхното първоначално 
публикуване (наричани по-нататък „забавени данни“). Забавените данни са разделени 

https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720f3c/data/MDDA_Price_List_12_2.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720f3c/data/MDDA_Price_List_12_2.pdf
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3347708/67fafc73c58441b867d1ce08ce720f3c/data/MDDA_Price_List_12_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
https://www.mds.deutsche-boerse.com/resource/blob/3246812/7e9c1cff53e2a1dff1173280c0812469/data/NonDisplay_Price_List_7_2.pdf
https://www.bse-sofia.bg/bg/data-dissemination-and-certificates
http://rss.bse-sofia.bg/


 
 

 

на „пазарни данни преди сключването на сделки“ и „пазарни данни след сключването 
на сделки“ и са съответно свободно достъпни (без да се изисква регистрация) през 
интернет-страницата на БФБ: 
http://rss.bse-sofia.bg/download/bestOrders15minDelay/?O=D 
http://rss.bse-sofia.bg/download/trades15minDelay/?O=D 
 
Забавените данни на БФБ отговарят на следните условия: 

• Обхващат всички пазари, организирани от БФБ; 

• Съдържат всички полета за целите на прозрачността след сключването на 
сделките, включително обозначенията, посочени в приложение I от Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на 
Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически 
стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и 
инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните 
разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни 
финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при 
някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен 
участник (ОВ, L 87/387 от 31 март 2017 г.) и в приложения I и II от Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на 
Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически 
стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и 
инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните 
финансови продукти, квотите за емисии и дериватите; 

• Забавените данни преди сключването на сделките включват най-малко първите 
налични най-добри цени „купува“ и „продава“ и степента на търговски интерес 
по тези цени; 

• Предоставят се чрез интернет-страница в обработваем и машинно четим формат; 

• Забавените данни преди сключването на сделките са налични до следваща 
котировка, а ако няма такава – до полунощ на следващия работен ден след деня 
на публикуване; 

• Забавените данни след сключването на сделките са на разположение на 
клиентите до полунощ на следващия работен ден след деня на публикуване. 

 
БФБ може да събира такси за използването на забавени данни от клиентите, когато 
клиентът предоставя забавените данни на трети страни в непроменен вид срещу такса 
или създава и предоставя на трети страни услуга с добавена стойност по чл. 22, ал. (2) от 
Наредбата, като използва забавените данни. 

 
Настоящата Политика е приета с решение на Съвета на директорите на БФБ по Протокол 
№ 70 от 10.11.2022 г. и влиза в сила, считано от 11.11.2022 г. 

 
Документът е прегледан и актуализиран на 11.01.2023 г. 

http://rss.bse-sofia.bg/download/bestOrders15minDelay/?O=D
http://rss.bse-sofia.bg/download/trades15minDelay/?O=D

