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Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1.  (1) Настоящите правила са разработени на основание чл. 5, ал. 3, т. 12 от 
Правилника на Борсата и уреждат реда за регистрация и работа със системата BSE Online.  
 
(2) Настоящите правила са задължителни за всички потребители на услугите, предоставяни 
от модула по чл. 2, ал. 1.  
 
(3) Нарушението на настоящите правила се счита за нарушение на Правилника на Борсата.  
 

Глава втора 
BSE ONLINE 

 
Чл. 2.  (1) BSE Online e допълнителен модул към клиентския терминал на търговската 
система (BSE Workstation), даващо възможност на разработено приложение да 
взаимодейства в реално време с нея. 
 
(2)  Реално време означава, че информацията получена или предадена посредством 
системата BSE Online се актуализира едновременно и по идентичен начин с тази от 
клиентския терминал на търговската система. 
 
(3)  BSE Online предоставя възможност за работа с базата данни на търговската система, 
включваща: 
1. достъп до цялата информация, генерирана от търговията в реално време, включително 
въведени поръчки и сключени сделки от членовете. 
2. достъп до списъка с регистрираните емисии ценни книжа на борсата.  
3. въвеждане на поръчки за сделки с ценни книжа от членовете посредством разработено 
приложение. 
4. достъп до секцията “Новини” (“News”)  на търговската система, включително стйностите 
на индексите, изчислявани от Борсата. 
 
(4) Правилата относно начина на функциониране на BSE Online се одобряват от Съвета и не 
могат да противоречат на Правилника на Борсата и действащото законодателство.  
 
(5)  Достъпът до базата данни по ал. 3 се извършва от разработено програмно осигуряване. 
 
(6) Борсата не носи отговорност за функционирането на програмното осигуряване по 
предходната алинея, за неправилното настройване на BSE Online, както и за причинени 
вреди на трети лица в следствие на това. 
 
Чл. 3.  (1) Въведените в Системата за търговия поръчки чрез BSE Online са идентични с 
останалите поръчки в нея и пораждат същите права и задължения. 
 
(2) Сделка, сключена с поръчка, въведена посредством BSE Online се счита за сделка 
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сключена на Борсата и за страните по нея възникват всички права и задължения съгласно 
разпоредбите на Правилника на Борсата. 
 
Чл. 4.  (1) Ползването на BSE Online от борсови членове е допустимо само след 
сключването на писмен договор за това с Борсата. Договорът задължително съдържа 
разпоредба, чрез която настоящите правила се приемат за неразделна част от него. 
 
(2) Договорът се сключва след заплащане на дължимата такса съгласно тарифата към тези 
правила. Договорът не може да противоречи на разпоредбите на настоящите правила, 
Правилника на Борсата и приложимия закон. 
 
(3) За сключване на договор съответният заявител подава заявление, в което посочва 
борсовият посредник, който ще потвърждава поръчките, подадени посредством 
програмното осигуряване по чл. 2, ал. 5, към което се прилага документ за платената такса. 
 
(4) След сключването на договора, борсата регистрира независима и самостоятелна работна 
станция за целите на системата BSE Online и предоставя на насрещната страна 
необходимото програмно осигуряване и документацията към него. Предоставянето на 
документацията може да бъде извършено и в електрона форма. Заявителят писмено 
декларира, че е получил документацията към BSE Online. 
 
(5) След сключването на договора, борсата може да изиска от съответния борсов член 
предоставянето на документацията на програмното осигуряване по чл. 2, ал. 5. 
 
(6)  Борсовите членове и участниците на неофициален пазар, ползващи BSE Online се 
задължават да включат в своите договори с клиентите си клауза, която да посочва, че 
настоящите правила са неразделна част от тях. Настоящите правила, задължително се 
предоставят на техните клиенти преди сключване на договорите по предходното изречение. 
Предоставянето може да бъде извършено и в електрона форма. 
 

Глава трета 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОРСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА 

ПОСРЕДСТВОМ BSE ONLINE 
 

Чл. 5.  Борсова информация е информацията, генерирана от търговската система във връзка 
с осъществяването на търговията.   
 
Чл. 6.  Разпространяването на борсова информация, получена посредством BSE Online е 
допустимо единствено след сключване на отделен договор с Борсата по реда на чл. 135, ал. 
2 от Правилника на борсата. 
 

Глава четвърта 
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ 

 
Чл. 7.  Информацията, която се обменя между Борсата и системата BSE Online се криптира 
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чрез същия алгоритъм, който се ползва и от клиентския терминал на търговската система. 
Криптиращият алгоритъм гарантира конфиденциалността, непроменеността и целостта на 
информацията. 
 
Чл. 8.  Работната станция на всеки заявител, която се регистрира от Борсата за целите на 
BSE Online, не може да се използва от повече от един IP-адрес. 
 
Чл. 9.   Използването на BSE Online е възможно единствено при вход с коректно зададено 
потребителско име и парола, посочени от заявителя. 
 
Чл. 10.  Борсата не носи отговорност за сривове в сигурността на информацията, обменяна 
между приложението по чл. 2, ал. 3, т. 3 и системата BSE Online. 
 

Глава пета 
ТАРИФА 

 
Чл. 11.   (1) За ползване на BSE Online, борсовите членове заплащат такса по реда на чл. 
136, ал. 1, т. 3, респективно чл. 169, ал. 1, т. 1 от Правилника на борсата. 
 
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на всяка календарна година най-късно до 31 
януари по предвидения в договора начин. 
 
(3) В случай на сключване на договор със срок по-малък от една година, се заплаща 
пропорционална част от дължимата такса по ал. 1 на база остатъчния брой месеци до края 
на годината, като всеки започнал месец се брои за цял. В този случай таксата се заплаща в 
едноседмичен срок от датата на сключване на договора. 
 
(4) Таксата по ал. 1 и 3 не включва данък добавена стойност. 

 
Преходна и заключителна разпоредба 

 
§ 1. Борсовите членове и участниците на неофициален пазар привеждат дейността си в 
съответствие с настоящите указания в едноседмичен срок от влизането им в сила. 
 
Настоящите правила са приети от Съвета на 08.11.2005 г. и са в сила от 14.11.2005 г.  
Настоящите правила са изменени от Съвета на 28.01.2008 г. и са в сила от 01.02.2008 г. 


