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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ  

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Българска стокова борса /БСБ/ е акционерно дружество с едностепенна система за управление, образувано 

от български и чуждестранни физически и юридически лица. 

Чл.2. (1) БСБ е организиран пазар на определено място, на който са създадени условия за сключване на борсови 

сделки със стоки между търговци чрез посредничеството на брокери в определени часове по предварително и 

публично оповестен ред. БСБ осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в 

търговията. 

(2) БСБ не формира печалба и не разпределя дивиденти. 

(3) БСБ издава само поименни акции с право на един глас. 

(4) /изм.от ОС 27.04.2007г.; ОС 30.06.2017 г./ Акционер в стоковата борса не може да притежава повече от 5 

на сто от нейните акции, пряко или чрез свързани лица, освен с разрешение на Държавната комисия по стокови 

борси и тържища.” 

Чл.3. (1) Настоящият Борсов правилник е основен документ, установяващ структурата, организацията и реда за 

осъщест вяване на борсовата търговия в БСБ. 
(2) Спазването на Борсовия правилник е задължително за всички участници в дейността на БСБ. 

(3) Предложения за изменения и допълнения на Борсовия правилник могат да правят всички членове на БСБ чрез 

Съвета на директорите или Борсовия съвет. 

(4) Всички изменения и допълнения към настоящия Борсов правилник се приемат от Съвета на Директорите. В 

седем дневен срок от приемането им се съгласуват с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата 

/ДКСБТ/ и след това се утвърждават от Общото Събрание на БСБ. 

Чл.4. БСБ е свободно, публично и професионално средище, създадено за подпомагане, насърчаване, 

представителство и защита интересите на членовете си. Търговските взаимоотношения на борсата се осъществяват 

при спазването на следните принципи: 

Взаимно зачитане равнопоставеността на всички участници в борсовата търговия чрез недопускане на 
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нелоялна конкуренция и монополизъм. 

Взаимоотношенията между участниците се уреждат на договорна основа. 

Формиране на цените на основата на реално пазарно търсене и предлагане, в условията на откритост и 

публичност. Защита интересите на участниците от невярна информация. 

Оптимизиране, регламентиране и контрол на договарянето, изпълнението и разплащанията, чрез 

максимална типизация и унификация на документооброта и автоматизиране на свързаните с него процеси. 

Гарантираност на финансовото покритие на сделките. 

Свободна, коректна и лоялна предприемаческа инициатива при спазване на 

търговската етика. Вярност, пълнота и срочност на входящата и изходящата 

информация. 

Чл.5. (1) Предметът на дейност на дружеството е организиране и извършване на борсова търговия във формата 

на организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки с 

допуснати за търгуване стоки, осъществявана между търговците - членове на борсата с посредничеството на 

брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред. 

Борсовите сделки се сключват между членовете на стоковата борса по време на борсовата сесия, от тяхно 

име и за тяхна сметка или за сметка на техните клиенти. 

Стоковата борса осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в борсовата 

търговия. 

/изм.от ОС на 27.04.2007г/ Стоковата борса създава клирингова къща, или участва в създаването на 

клирингова къща съвместно с други юридически лица, или сключва договор със съществуваща такава с цел 

гарантиране и осъществяване на плащания по задължения, възникнали от сключени на борсата фючърсни и 

опционни сделки. 

(2) Дружеството провежда курсове за обучение за брокерска дейност в качеството си на организатор, 

регистриран от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата въз основа на одобрен учебен план. 

(3) Дружеството може да извършва и друга дейност и да сключва търговски сделки, при условие че това е 

свързано с осигуряване на дейността му като стокова борса, както следва: 

1. Експертно - консултантски услуги - техническо осигуряване на борсовата търговия, финансови, 

технически, правни, икономически и други консултации по борсовата търговия, маркетингови проучвания и 

консултации по пазарните състояния и тенденции. 

2. Информационни услуги - борсова статистика, анализи и прогнози, рекламно - информационни 

материали, тематични изложби, лектории, семинари и бизнес срещи с българско и чуждестранно участие и други. 

3. Издателска дейност - издаване на борсов бюлетин, специализирани издания по принципите, обичаите и 

практиката на борсовата търговия и други. 

4. /Отм. ОС 30.06.2017 г./ 

Чл.6. (1) Органите за управление на БСБ са Общо събрание и Съвет на директорите. 

(2) Съветът на директорите: 

изработва Борсовия правилник; 

осигурява спазването на закона, Устава на акционерното дружество и Борсовия правилник от участниците 

в борсовата търговия; 

/изменен на ОС на 16.12.1999г./определя видовете стоки, търгувани на стоковата борса; определя тарифа 

за извършваните на борсата услуги; определя размера, видове и форми на вноските на борсовите членове за 

гарантиране на задълженията им по сключените сделки; преустановява временно или окончателно търговията с 

определени стоки при условията и по реда на Борсовия правилник; 

приема членове на стоковата борса и ги отстранява временно или окончателно от борсовата търговия при 

условията и по реда на Борсовия правилник; 

организира и контролира плащанията по сключените сделки; 

приема решения и издава нареждания във връзка с упражняване на правата си; 

налага санкции на членовете при нарушение на Закона за стоковите борси и тържищата, актовете по 

прилагането му, Борсовия правилник, както и на нарежданията и решенията по т. 6; 

организира управлението и контрола върху фондовете на борсата съгласно закона, Устава и Борсовия 

правилник; (изм. ОС 16.09.2016 г.) упражнява други права, които са му предоставени със закона, Устава 

и Борсовия правилник; 

(3) /изм. ОС 16.09.2016 г./ Съветът на директорите съгласува решенията си по ал. 2 т. 1, 3, 4 и 7 с Борсовия съвет. 

Той може да делегира правата си по ал. 2 т. 3, 4 и 7 на Борсовия съвет. 

(4) /приет на ОС на 16.12.1999г./ Съветът на директорите се задължава да информира в четиринадесет дневен 

срок ДКСБТ при промяна на обстоятелствата по ал. 2 т. 3 

Чл.7. (1) Борсовият съвет е комисията по чл. 27 ал.2 от ЗСБТ. 

(2) /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Борсовият съвет се състои от представители на акционерите, членовете на борсата, 

които не са акционери и брокерите в съотношение по 1 представител на всеки 15 акционери, членове на борсата, 

които не са акционери и брокери. Член на Борсовия съвет не може да бъде едновременно представител на 

акционер, член на борсата и брокер. 

(3) Ако броят на акционерите, членовете на борсата, които не са акционери и брокерите не е кратен на 15, при 
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остатък повече от осем се избира още един представител. 

(4) Представителите на акционерите се избират от Общото събрание на акционерното дружество. 

Представителите на членовете на борсата, които не са акционери и брокерите се избират от техните общи 

събрания. 

(5) Борсовият съвет се избира за срока, за който е избран Съвета на директорите. 

(6) Членовете на Борсовия съвет избират Председател и Секретар. 

(7) Борсовият съвет приема правилник за осъществяване на своята дейност. 

Чл.8. За обслужване дейността като стокова борса БСБ създава органи на вътрешната организационно-

функционална структура. 

Чл.9. /изм. от ОС на 10.06.2014г./ Стоковата борса, изпълнителните членове на Съвета на директорите и 

служителите на борсата не могат: 
да извършват брокерска дейност на борсата; 
да бъдат членове на борсата или да сключват договори с членове на борсата пряко или чрез свързани лица; 

да сключват търговски сделки пряко или чрез свързани лица, освен ако това е необходимо за осъществяване 

дейността на борсата по чл. 2, ал. 1 от ЗСБТ; 

да предоставят избирателно или предварително търговска информация на членове на борсата, на техните клиенти 

или на други заинтересувани лица освен в случаите, предвидени в борсовия правилник; 

да осъществяват други действия, забранени от закона. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

ЧЛЕНСТВ

О 

 

Чл.10. (1) /изм. От ОС на 27.04.2007г/ Член на стоковата борса може да бъде само търговец по смисъла на 

Търговския закон и лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство, които отговарят на следните изисквания: 

1. /изм. От ОС на 27.04.2007г/ управляващото/представляващото го лице да е 

дееспособно; 2./изм. От ОС на 27.04.2007г/ управляващото/представляващото го лице 

да не е лишено от права; 3./изм. ОС 16.09.2016 г./ не е изключено от членство в БСБ; 

4. /изм. От ОС на 27.04.2007г/ управляващото/представляващото го лице не е осъждано за 

престъпления от общ характер и за стопански престъпления; 

5. не е обявено в несъстоятелност; 

(2) Не могат да бъдат членове на борсата физически лица, регистрирани като еднолични търговци, ако са брокери 

на стоковата борса. 

Чл.11. (1) Кандидатите за членове на БСБ депозират 25% от членския внос и подават следните документи: 

молба по образец (Приложение Nо 1), в която декларират съгласие с Устава и Борсовия правилник 

на БСБ и заявяват стоките, с които ще търгуват; 

декларация относно обстоятелствата по чл.10 ал.1; 

/изм. ОС 30.06.2017 г./ свидетелство за съдимост, относно лицата управляващи дружеството. 

(2) Акционерите в БСБ се приемат за членове на борсата, без представяне на депозита по ал. 1. 

(3) Съветът на директорите се произнася по молбата след съгласуване с Борсовия съвет. При отказ от страна на 

Съвета на директорите, внесеният депозит се възстановява, без да се начислява лихва. При отказ от страна на 

кандидата, внесеният депозит остава в полза на борсата. 

(4) /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Кандидатите, на които е отказано членство, могат в 7 дневен срок от съобщаването му 

да искат отмяна на отказа от Общото събрание на акционерите на борсата. Жалбата срещу отказа се включва за 

разглеждане на първото следващото общо събрание на акционерите. 

Чл.12. Членовете на БСБ имат следните права: 

да участват в борсовата търговия като упражняват правото си на търгуване във всички борсови кръгове, в 

които са заявили участие; 

да предлагат промени в правилника чрез Борсовия съвет и Съвета на 

директорите; да получават информация за дейността на БСБ; 

да ползват услугите предоставяни от борсата по реда на Борсовия 

правилник; да публикуват рекламни и други съобщения в изданията на 

БСБ. 

Чл.13. (1) Членовете на БСБ са длъжни: 

Да изпълняват задълженията, произтичащи от Борсовия правилник, решенията на Общото събрание, 

Съвета на директорите, Изпълнителните директори и Борсовия съвет; 

Да работят етично с клиентите си, т.е. да действат като добри 

търговци; Да оказват съдействие на Борсата за осъществяване на 

нейната дейност; 

Да изпълнят задълженията си спрямо другите членове на БСБ преди да се оттеглят от 

членство; Да удостоверяват членството си при участие в дейността на Борсата; 

Да пазят и да не разгласяват каквито и да са данни, свързани с поръчките и указанията на 
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клиентите; Да правят предложения за сключване на борсови сделки само чрез брокер на 

БСБ; 

8. /изм. От ОС на 27.04.2007г/ Да съобщават писмено незабавно на Съвета на директорите и в 7-дневен срок 

на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за сключените и прекратените договори с брокери.” 

9. Да уведомяват чрез своя брокер клиентите си за търговските рискове от сключването на борсова сделка; 

10. /Нова ОС 30.06.2017 г./ Да заплащат в срок дължимите борсови такси; 

(2) /Нова ОС 30.06.2017 г./ В случай, че членовете на борсата не платят в срок, дължимите от тях борсови 

такси, същите се удържат от гаранциите и депозитите, внесени по сметка БСБ АД, от съответните борсовите 

членове. 

(3) /Нова ОС 30.06.2017 г./ В случай, че дължимите борсови такси не са платени от борсов член или не 

могат да бъдат удържани по реда на чл. 2, в тримесечен срок от възникване на основанието за плащането им, 

борсовият член се спира от участие в борсовите сесии до заплащане на дължимите такси.“ 

Чл.14. /Изм. ОС 30.06.2017 Г./ Членството в БСБ се прекратява при: доброволно напускане, изключване, изтичане 

на срока на членството, прекратяване на търговското дружество. 

Чл.15. (1) Борсов член може да напусне БСБ след едномесечно писмено предизвестие до Съвета на директорите. 

(2) Съветът на директорите в едноседмичен срок известява всички членове на борсата за напускането на съответния 

член. 

(3) В случай, че до изтичане на предизвестието не постъпи възражение от някой от другите членове за 

неуредени и неизпълнени сделки и ангажименти, Съветът на директорите може да го освободи от членство. 

(4) В случаите когато между желаещият да напусне член и друг член на борсата има възникнал спор или 

неуредени сделки или ангажименти, до уреждането им всички активи на напускащия борсов член остават 

блокирани в борсата. 

Чл.16. /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Членове на БСБ, които нарушават Борсовия правилник на БСБ и другите вътрешни 

актове, решенията и нарежданията на управителните органи на борсата, могат да бъдат санкционирани с решение 

на Съвета на директорите, съгласувано с Борсовия съвет, по реда на чл.98 от Борсовия правилник. 

Чл.17./изм. От ОС на 27.04.2007г/ Борсов член може да бъден изключен от участие в борсовата търговия по реда 

на чл.98, в случаите, когато нарушава разпоредбите на ЗСБТ и актовете по прилагането му, Борсовия правилник на 

БСБ, решенията на органите за управление на борсата. 

 

РАЗДЕЛ 

ІІІ 

БРОКЕРИ 

 

Чл.18. (1) /изм. ОС 25.03.2016 г./ Брокерът е физическо лице, което сключва сделки на борсата от името на член на 

стоковата борса, за негова сметка или за сметка на неговия клиент. 

(2) Брокерът няма право да сключва сделки на борсата за своя сметка нито лично, нито чрез трето лице. 

(3) Брокерът сключва сделки на борсата в съответствие с интересите на клиентите и членовете на борсата; 

(4) /изм. От ОС 27.04.2007г/ Брокер не може да сключи договор за представителство с повече от един член 

на стоковата борса.” 

Чл.19. /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Брокер може да бъде лице, което: 

е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 

притежава удостоверение за извършване на брокерска дейност, издадено от 

ДКСБТ; 

е вписано в регистрите на ДКСБТ за стоковите борси и брокерите, осъществяващи дейност на стоковата 

борса. 

Чл.20. /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Брокерът се допуска до участие в борсовата търговия при 

представяне на: удостоверение за извършване на брокерска дейност, издадено от ДКСБТ; 

документ за успешно положен изпит пред комисия,определена от Съвета на директорите на БСБ; 

/изм. ОС 25.03.2016 г./ документ, удостоверяващ акредитиране от член на стоковата 

борса; подписана брокерска декларация и клетвен лист (Приложение Nо 3); 

свидетелство за съдимост; 

диплома за завършено най-малко средно образование. 

Чл.21. Брокерът осъществява своята дейност при спазване на следните принципи: 

формиране на отношенията между участниците в борсовата търговия на договорна основа; 

равнопоставеност на участниците в борсовите операции; 

лоялност, легитимност и публичност на борсовата дейност; 

гарантиране интересите на всички участници в борсовите 

операции; 

Чл.22. Брокерите имат право: 

да участват в борсовите сесии на всички борсови кръгове; 

да получават възнаграждение (брокераж) за финализираните от тях 

сделки; да бъдат избирани в Борсовия съвет от квотата на брокерите; 

да правят предложения за промяна на Борсовия правилник чрез Борсовия 
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съвет; да ползват всички услуги, които предоставя БСБ; 

/Изм. ОС 30.06.2017 г./ да ползват по време на сесията съдействието на помощник, брокер който 

представлява същия член на БСБ, въз основа на сключен договор за представителство. 

Чл.23. Брокерите нямат право: 

да нарушават борсовите правила и разпоредби; 

да пренебрегват решения на органите за управление на борсата; 

да образуват сдружения с членове на борсата и други брокери, с цел извършване на борсови операции за 

обща сметка; да създават условия за придобиване на монополно положение на някои участници в 

борсовата търговия; 

да накърняват интересите на едни свои клиенти за сметка на облагодетелстване 

на други; да разгласяват данни, получени от клиентите си при участие в 

борсовите сесии; 

да разпространяват неверни твърдения и слухове, водещи до нарушаване нормалния ход на борсовата 

търговия и уронване престижа на борсата; 

да извършват дейност, конкурентна на дейността на борсата. Конкурентни са всички действия предвидени в 

Закона за защита на конкуренцията; 

да договарят и/или реализират сделки с борсовите стоки, предвидени в този Правилник без участието или с 

цел изключване на останалите участници в борсовата търговия; 

да не зачитат принципа на равноправие по отношение на останалите брокери, участващи в борсовите 

операции; да предприемат други действия, уронващи престижа на брокерската професия. 

Чл.24. Брокерът е длъжен: 

да работи коректно и етично с всички участници в борсовата 

търговия; да може да дава консултации и оказва съдействие на 

клиентите си; 

да познава естеството на стоките, с които търгува и техните качествени 

характеристики; да може да извършва борсови анализи и прогнози; 

да носи на територията на борсата на видно място идентификационната си карта; 

да уведомява Секретариата за участие в сесиите най-късно един час преди тяхното 

започване; да уведомява клиентите си за сключените сделки в срок от 24 часа; 
да уведоми един месец преди напускане писмено члена, когото представлява; 
да изпълни задълженията си спрямо члена на борсата, когото представлява, клиентите, борсата и брокерите. 

Чл.25. /Изм. ОС 30.06.2017 г./(1) Брокерът води дневник, съгласно Приложение № 5, в който вписва всички данни 

относно възложената му и изпълнена от него брокерска дейност, съгласно Инструкцията за водене на дневници от 

брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса на ДКСБТ. Дневникът е прошнурован, прономерован и 

заверен в Секретариата на БСБ. 

(2) /Изм. ОС 30.06.2017 г./ За сделки с незабавно изпълнение и форуърдни сделки, брокерите вписват в 

дневника следното минимално съдържание: 

- дата и час на поръчката, възложена от клиента и номер, дата и час на поръчката по Приложение № 7, 

регистрирана в Секретарията на борсата; 

- наименование на борсовия член, а за сделките по ЗОП и ПДИ и наименованието на крайния клиент; 

- вида на сделката; 

- вид на стоката; 

- количество; 

- качество; 

- начална тръжна цена, за сделки по реда на ЗОП и ПДИ и финансов ресурс, когато е определен такъв от 

публичния възложител; 

- брой контракти, ако количеството подлежи на такова деление; 

- място и срок на доставяне, 

- срок на валидност на поръчката; 

- дата и час на внасяне на гаранция и размер; 

- дата и час на оттегляне на поръчката, ако е извършено такова; 

- изменение на поръчката, ако е извършено такова; 

- дата и час на сключване на сделката, а за сделки по реда на ЗОП и ПДИ и насрещен брокер, борсов член и краен 

клиент; 

- описание на сделката по показателите на т.т. 3 и 6, ако те се отличават от посоченото в поръчката и 

договорената цена на сделката; 

- номер на борсов договор, а в случай, че е предвидено в БД или спецификацията и описание на 

прехвърлянето на права, възниканли за борсовия член по сключената сделка към крайния клиент.“ 

(3) /изм.ОС 27.04.2007/ Дневникът се предоставя за заверка в Секретариата на БСБ АД ежегодно до края на м. 

Януари. 

(4) В седем дневен срок след приключване на дневника, брокерът го предава на борсата, която го съхранява за срок 

от пет години. 

(5) /Изм. ОС 30.06.2017г./ Брокерските дневници се съхраняват от брокерите или в борсата и се представят 
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незабавно от участниците в борсовата сесия за проверка, при поискване от Изпълнителните директори или 

упълномощени служители на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 

(6) Информацията съхранявана в дневниците е търговска тайна и не може да се предоставя под каквато и да е 

форма на лица, нямащи отношение към нейното съдържание. 

(7) /Нова 30.06.2017 г./ Брокерите вписват в борсовите си дневници регистрираните и обявени в бюлетина поръчки 

незабавно след получаването им, но не по-късно от един час преди борсовата сесия, за която се отнасят. 

(8) /Нова 30.06.2017 г./ г./ Ако поръчката обединява няколко вида стоки, те се описват поотделно, с обща 

индикация за поръчката и отделните количества и единични цени, независимо от това колко контракта е обявена 

поръчката“ 

(9) /Нова ОС 30.06.2017 г./Промяната в поръчките, както и насрещни поръчки, информация за които брокерите са 

получили по време на борсова сесия, се отразяват в брокерските дневници до края на тази борсова сесия. 

(10) /Нова ОС 30.06.2017 г./Поръчки, по които са сключени борсови сделки, могат да бъдат описани в 

брокерсктите дневници и веднага след подписване на борсовия договор, само ако подлежат на допълнително 

уточняване преди подписване на борсовия договор, но не по-късно от 3 работни дни след датата на борсовата 

сесия, на която е сключена сделката. 

(11) /Нова ОС 30.06.2017 г./ За поръчки, за които е налице договаряне между брокери по време на борсова сесия, 

но не се е стигнало до сключване на сделка, в брокерския дненвник се вписва достигнатата тръжна цена, на 

мястото на цената на сделката. 

(12) /Нова ОС 30.06.2017 г./ При прекратяване на акредитацията без да е налице нова акредитация от борсов член в 

срок от един месец, брокерът е длъжен да предаде борсовия си дневник на борсата, която го съхранява за срок от 

пет години, освен ако в периода на акредитация брокерът не е регистрирал нито една поръчка. 

чл.26. Съветът на директорите на БСБ има право да извършва ревизия на брокерите, съгласувано с члена, 

акредитирал съответния брокер. Ревизията се отчита с акт, в който се описва състоянието на служебните документи 

на брокера. 

Чл.27. Борсовият съвет има право да извършва проверки по подадени сигнали за нарушения на брокери. 

Чл.28. Брокерите, нарушили своите задължения отговарят пред ощетените страни за причинените им вреди и 

загуби, установени от Борсовия съвет, Изпълнителните директори и Съвета на директорите. 

Чл.29. (1) Брокерите, които нарушават Борсовия правилник на БСБ и другите вътрешни нормативни актове, 

решенията и разпорежданията на управителните органи на борсата, могат да бъдат санкционирани от 

Изпълнителните Директори или Борсовия Съвет, по реда на чл.99. 

(2) За системни и груби нарушения, брокерите могат да бъдат отстранени от борсовата търговия с решение на 

Борсовия Съвет, по предложение на Изпълнителните директори на БСБ, по реда на чл.99. 

Чл.30. /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Брокерът може да напусне Борсата след едномесечно писмено предизвестие до 

Съвета на директорите и борсовия член, с когото има сключен договор, след като е изпълнил задълженията си по 

чл.24, т. 9. 

Чл.31. Брокерите са длъжни ежегодно да полагат изпит пред комисия, определена от Съвета на директорите. До 

успешното полагане на изпита, брокерите не се допускат до участие в борсовата търговия. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

БОРСОВИ 

СТОКИ 

 

Чл.32. За борсови стоки се считат тези, които отговарят на следните изисквания: 

да са стандартизирани и унифицирани, да подлежат на типизирано договаряне и да могат да бъдат 

търгувани само по описание или спецификация; 

да са кратни на един или няколко контракта; 

да отговарят на обем, индивидуално определен за всяка стока с решение на Съвета на директорите. 

Чл.33. Съветът на директорите, след съгласуване с Борсовия съвет, определя видовете стоки, търгувани на стоковата 

борса и преустановява временно или окончателно търговията с определени стоки. 

Чл.34. Решението на Съвета на директорите за включване на нова стока за търгуване на БСБ трябва да 

съдържа: основание и срок за включването; 

точно описание на стоката; 

принадлежност към съответен кръг; 

място и ред за търгуване; 

график за 

търгуване; други 

особености. 

Чл.35. Съветът на директорите може да формира групи от стоки, обединени по определени характеристики, с цел 

усъвършенстване информационната система на борсата, механизмите на търгуване, контрола и регистрацията на 

борсовата търговия. 

Чл.36. Съветът на директорите образува борсови кръгове за търгуване по групи или видове стоки при условие, че 

най-малко 20 членове на стоковата борса заявят намерение да търгуват със съответните групи или видове стоки. 

Чл.37./ изм.ОС 27.04.2007г/ Ако броят на подадените оферти или на сключените сделки на един борсов кръг падне 



7  

под 20 в продължение на 10 последователни дни на търгуване, съветът на директорите взема решение за временно 

преустановяване дейността на кръга, за което незабавно уведомява комисията.” 

Чл.38. / Отм. ОС 30.06.2007г/ 

Чл.39./изм. ОС: 25.03.2016г.;30.06.2017г.; 10.07.2018г./ (1) На БСБ се формира един основен кръг „Индустриални 

и хранителни стоки, зърнени и технически култури” 

(2) /Нова ОС: 30.06.2017 г.; 10.07.2018 г./ Към основния кръг, се създава подкръг „Природен газ“. Регистрираните 

поръчки, с предмет „Природен газ“ се отразяват в бюлетина за съответната борсова седмица. 

(3) /Нова 30.06.2017г./ Поръчките по реда на ЗОП се регистрират в съответния борсов кръг, съобразно предмета им 

и са обозначени с индикация „зоп“ в бюлетина за борсовата седмица. 

Чл.40. Търгуването се извършва по график, по видове сделки и по кръгове с групи или видове стоки. 

 

РАЗДЕЛ V 

БОРСОВИ 

СДЕЛКИ 

ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.41. /изм.ОС 27.04.2007; ОС 30.06.2017 г./ Борсова сделка е търговска сделка, която се сключва в един работен 

ден между членове на БСБ при условия и ред, определени в този правилник, и има за предмет стоки, търгувани на 

стоковата борса. 

Чл.42. /изм.ОС 27.04.2007/ Борсови сделки се сключват по време на борсовата сесия, или по реда за 

неприсъствена борсова търговия на БСБ АД. 

Чл.43. Борсовите сделки се сключват от името на член на БСБ, за негова сметка или за сметка на клиентите му. 

Чл.44. /изм. ОС 30.06.2017 г./ Член на БСБ може да прави предложение за сключване на сделки само чрез 

регистриране на поръчка от брокер, който го представлява на БСБ. 

Чл.45. /изм.ОС 27.04.2007; изм. ОС 30.06.2017 г./ Поръчката за сключване на борсова сделка може да бъде 

оттеглена от брокера, който я е регистрирал или борсовия член от чието име е регистрирана, до 1 час преди 

началото на борсовата сесия. 

Чл.46. На БСБ се сключват следните видове сделки: 

1. Сделка с незабавно изпълнение - сделка, по която страните са договорили доставка на налични стоки 

и задълженията по която се изпълняват в срок 10 работни дни след сключването й. 

2. Форуърдна сделка - сделка, по която страните продават или купуват стока по цена, определена при 

сключването й, като са установили датата на доставянето. 

3. Фючърсна сделка - срочна борсова сделка, по която страните поемат задължение за покупко-продажба 

на определен вид стока на предварително определена дата по цена, определена в деня на сключване на 

фючърсната сделка. Изпълнението на Фючърсната сделка се осигурява чрез системата за клиринг в съответствие с 

поръчаното от страните. 

4. Опционна сделка - сделка между страните в определено време срещу заплащане на определена премия 

една от страните да придобие право чрез едностранно изявление да бъде купувач, съответно продавач, на 

определен вид стока с предварително определена цена и в определен срок. Другата страна поема задължението да 

бъде насрещна страна по сделката. 

Чл.47. /изм.ОС 27.04.2007/ Сесиите на БСБ се провеждат в специално оборудвана за целта борсова зала.” 

Чл.48.(1) Участниците в борсовата 

сесия са: секретар-котировчик; 

сесийни секретари; 

брокери, отговарящи на изискванията на този Правилник , които са акредитирани от борсов член; 

(2) Един или няколко от сесийните секретари могат да бъдат дежурни брокери на ротационен принцип, 

първоначално определени чрез жребий. 

(3) По време на сесия достъп до борсовата зала освен лицата посочени в ал.1 имат само Изпълнителните 

директори или изрично упълномощените от тях лица, и упълномощените от закона контролни органи, при 

изпълнение на техните функции. 

Чл.49. Сесиите на БСБ се провеждат по график, съгласно Приложение Nо 6, което е неразделна част от този 

Правилник. 

Чл.50. Секретар-котировчикът : 

ръководи борсовите сесии при спазване правилата на Борсовия правилник; 

разрешава спорове и недоразумения, възникнали по време на борсовата търговия. В случаите, когато не 

успее да разреши конкретен спор, той се отнася пред Борсовия арбитраж; 

отстранява от борсовата зала брокери, нарушили правилата за търгуване на борсата; 

незабавно информира Изпълнителните директори за всяко нарушение на борсовите 

правила; 

при възникване на непреодолими проблеми, нарушаващи нормалния ход на борсовата сесия, може да 

спре временно търговията с определени стоки или по определен вид сделки, за което незабавно информира 

Изпълнителните директори; 
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регистрира в информационната система на БСБ всички сделки, сключени по време на 

сесията; формира текущите борсови цени по методика, определена от Съвета на 

директорите; 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ 

 

Чл.51.(1) Членът на борсата възлага на своя брокер сключването на сделка на борсовата сесия чрез поръчка по 

образец. 

(2) 24 часа преди борсовата сесия, членът на борсата-насрещна страна внася депозит за участие (ако е предвиден 

такъв), в размер посочен в поръчката съгласно Приложение № 7 от Правилника на БСБ АД. Депозитът за участие 

се внася по депозитната банкова сметка на БСБ. 

(3) /изм. ОС 30.06.2017 г./ Всеки член на борсата внася изискуемите по този Правилник гаранции и маржини 

депозити в Клиринговата къща. В случаите, когато той не е клирингов член, трябва да има сключен договор с такъв 

за гарантиране на фючърсните и опционни сделки, които сключва. 

(4) /изм.ОС 25.08.2015 г./ Гаранциите, които борсовият член внася за гарантиране на сделките с незабавно 

изпълнение и форуърдните сделки, са процент от общата стойност на борсовата сделка, който е посочен в 

поръчката /Приложение Nо 7/. 

(5) В срок от 24 часа от предоставянето на талоните (борсовите бордера), съгласно Приолжение № 4 от БП на БСБ 

в Секретарията на борсата, депозитът за участие, внесен от насрещната страна по сделката се трансформира в 

гаранционен депозит за изпълнение на договора, като размерът му се определя съгласно посочения процент в 

Поръчката /Приложение № 7/, съобразно окончателната цена на сделката по сключения Борсов договор, като 

разликата се довнася по депозитната сметка, в същия срок. В случай, че внесеният депозит за участие е по-голям от 

изчисления гаранционен депозит, разликата се възстановява в срок от 24 часа, след подаване на писмено искане от 

вносителя. Внесеният депозит от останалите участници по същата поръчката се възстановява в срок от 24 часа, 

след подаване на писмено искане от вносителя. 

(6) В случайте, когато не е внесен депозит за участие, гаранционният депозит се внася по депозитната банкова 

сметка на БСБ АД, освен ако не е посочено друго в Поръчката /Приложение № 7/. Внасянето на гаранциите става 

не по-късно от 24 часа след предоставянето на талон (борсово бордеро), съгласно Приложение № 4. 

(7) Гаранцията се освобождава след изпълнението на сделката, освен ако не е посочено друго в Поръчката 

/Приложение Nо 7/, въз основа на писмено искане на борсовия член. При възникнал арбитражен спор по 

изпълнението на сделката гаранцията на борсовия член-ответник се блокира до приключването на спора, с 

разпореждане на Председателя на Борсовия арбитраж. 

Чл.52.(1) /изм. ОС 25.03.2016 г./Брокерите регистрират поръчките под формата на поръчка за покупка или 

продажба на стоки в Секретариата на борсата най-късно един час преди началото на сесията. За сделки по реда на 

Закона за обществените поръчки и за продажба на държавно имущество, поръчките се регистрирарт най-малко пет 

работни дни преди борсовата сесия, на която се сключва сделката, освен ако възложителят не е определил друг, 

по-дълъг срок.“ 

(2) Поръчките се съставят по образец, съгласно Приложение Nо 7 

(3) При сделки с незабавно изпълнение заедно с поръчката се представят при необходимост и следните 

документи: Стоково-разпоредителни документи; 

Свидетелство за местонахождението на стоката; 
Свидетелство за местопребиваването на стоката, ако тя е на път; 

Свидетелство за съдържателните характеристики на стоката (спецификация на 

стоката). Свидетелство за качествените характеристики на стоката; 

Свидетелство за възмездяване на собственика при унищожаване или повреждане на 

стоката ; Удостоверение за редовен внос на стоката; 

Транспортен документ; 

Свидетелство за произход на стоката; 

Свидетелство за моментното състояние на стоката (при 

оглед); Документи за платени мита и такси; 

Чл.53.(1)/изм.ОС 27.04.2007г., изм. ОС 13.11.2015 г/ В отдел „Секретариат” се проверява редовността на 

поръчките и наличието на необходимите според изискванията на този Правилник гаранции.” 

(2) Редовните поръчки се вписват в борсовия регистър, групират се по видове стоки и по реда на 

постъпването им, и се подготвя борсов информационен лист. 

(3) Брокерите имат право да се запознаят с всички интересуващи ги поръчки до началото на сесията. Отдел 

„Секретариат” предоставя информация и относно борсовите членове, и представляващите ги брокери на 

участниците в борсовата търговия. (4)/изм. ОС 25.08.2015г.; ОС 30.06.2017 г.; ОС 19.04.2019г./ Корекции по 

подадените поръчки се допускат най-късно до 1 час преди началото на сесията, с изключение на поръчки по 

Закона за обществените поръчките и за продажба на държавно имущество, като в случая следва да тече нов 

петдневен срок, само за изменение спрямо началната цена в границите до 20%. (5)/нова ОС 30.06.2017 г./ При 

увеличение на количествата стоки по регистрирана поръчка, брокерът следва да внесе нова поръчка в 

Секретарията на борсата. 

Чл.54. /Отм. ОС 13.11.2015 г./ 
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Чл.54А.(1)/ нов; изм.ОС 27.04.2007г/ Българска стокова борса АД може да прилага система за неприсъствена 

търговия на стоковата борса съгласно изискванията, реда и условията, определени в ЗСБТ и Борсовия правилник и 

приложимата към тях специална и обща нормативна уредба. 

(2) /изм.ОС 27.04.2007г/ Извършването на търговията по ал. 1 се осъществява въз основа на специалните правила, 

подробно уредени в Борсовия правилник след одобряването им от ДКСБТ.” 

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИТЕ 

 

Чл.55./Изм. ОС 30.06.2017 г./ Регистрирането на участниците в сесията започва един час преди началото на 

сесията и приключва със започването на сесията. 

Чл.56. /Отм. ОС 25.08.2015 г./ 

Чл.57. /Отм. ОС 30.06.2017 г./ 

Чл.58. По едно и също време на един под може да се търгува само с една борсова стока. 

Чл.59. Борсовата сесия се провежда на принципа на свободно и открито договаряне чрез индивидуални 

волеизявления на брокерите. 

Чл.60. Сесията се води от Секретар-котировчик, който осигурява нормалното й протичане по отношение на 

регламент на провеждане, информационно осигуряване, регистрация на финансовото обслужване на сделките. 

 

Чл.61.(1) /изм. От ОС 25.03.2016 г.; ОС 19.04.2019г./ /Диапазонът за изменение на цената на търгуваните в борсата 

стоки в рамките на една борсова сесия не може да надхвърля пет процента от текущата борсова цена, формирана 

на предходната борсова сесия по изискванията на чл. 50, предложение 7 от настоящия правилник. 

(2) Стъпката за търгуване на всяка борсова стока се определя в стандартизирания контракт, като не може да бъде 

по-малка от 0.1% от цената по ал.1. 

Чл.62. /изменен на ОС на 16.12.1999г.; изм.ОС 27.04.2007г/ Информация относно търгуваните стоки се предоставя 

по подходящ начин, включително и в Интернет. 

Чл.63./Изм. ОС 16.09.2016 г./ (1) Секретар-котировчикът обявява началото на борсовата сесия, след което 

брокерите започват свободно да се договарят по интересуващите ги поръчки. 

(2) Обявяването на заявките и оттъргуването се осъществява по поредността на поръчките, съгласно борсовия 

информационен лист. След изчитане на позициите от информационния лист, може да бъде обявена повторно 

определена поръчка по заявление на брокер. 

(3) Ако между продавач и купувач се постигне съгласие относно цената, те сключват сделка, която се удостоверява 

чрез талон (борсово бордеро - Приложение Nо 4) в три екземпляра, подписани от Секретар-котировчика. Единият 

от екземплярите се подава в Клиринговата къща, където се обработва текущо и се следи за наличието на внесени 

гаранции. 

(4) При сключване на сделка Секретар - котировчикът отбелязва това в протокола за сесията и на 

информационното табло. Получената нова котировка е валидна до следващо договаряне. 

Чл.64. След изтичане на времето на сесията, Секретар-котировчикът обявява края на сесията и приканва 

брокерите да напуснат борсовата зала. 

Чл.65. След края на сесията Секретар-котировчикът формира „борсовите цени“, които са валидни до следващата 

борсова сесия. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОФОРМЯНЕ НА 

СДЕЛКИТЕ 

 

Чл.66.(1) До 1 час след закриване на сесията, талоните на брокерите от борсовата сесия се сравняват с 

регистрираното от Секретар-котировчика. 

(2) /Изм. ОС 30.06.2017 г./ За сключените на борсовата сесия сделки се подписват писмени борсови договори в 

пет еднообразни екземпляра. Борсовият договор се сключва с параметрите (в това число цена, количество, място 

на изпълнение, вид на стоките), договорени на борсовата сесия. 

Борсовият договор се състои от: 

1. общи клаузи; 

2. допълнителни клаузи или спецификация. 

(3) Общите клаузи на договора съдържат уредба на неговия предмет, количество, качество, опаковка и маркировка 

на стоката, цена и условия на плащане, ред за предаване на стоката, срок за изпълнение, рекламации, отговорност 

за неизпълнение, непреодолима сила и заключителни разпоредби. 

(4) /Изм. ОС 22.06.2021 г./ Общите клаузи на борсовия договор се унифицират в договор, съставляващ приложение 

към този правилник (Приложение № 8). Когато Борсов договор се подписва от пълномощник/-ци на 

изпълнителния/-те директор/-и, това обстоятелство се отбелязва, като се посочва и номер на пълномощното, а копие 

от последното се предоставя на ДКСБТ. С борсовия договор продавачът се задължава да предаде на купувача в 

определен срок или в определен ден стоката, посочена в спецификацията, а купувачът се задължава да му заплати 

определената цена. 

(5) Конкретните изисквания по отношение на количеството, качеството, опаковката, маркировката, се установяват 

в спецификацията. 
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(6) (изм.ОС 27.04.2007) Ако има противоречие между записаното в талоните на брокерите и 

регистрираното от 

 Секретар-котировчика или възникне спор между страните, въпросът се отнася пред Борсовия арбитраж. 
Неизправната страна дължи неустойка на изправната, която се удържа от внесената гаранция. Ако щетите надхвърлят 

размера на внесената гаранция, изправната страна има право на иск до размера на нанесените щети. 

(нов ОС 18.09.2019) Оформянето на сделки се извършва веднага след приключване на сесията, като 

подписаният писмен текст на борсовия договор се представя на котировчика след изтичането на не повече от 1 

(един) час от приключване на сесеията. В случай, че има за уточняване допълнителни клаузи по договора, срокът 

за подписване е 2 (два) часа от приключване на сесията. 

Чл.67.(1) Брокерите са длъжни да уведомят членовете за сключените от тяхно име и за тяхна сметка сделки най-

късно до края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката. 

(2) Борсовите членове са длъжни да уведомят своите клиенти за сключените за тяхна сметка сделки най-късно 

до края на следващия работен ден, след деня, в които са били уведомени от брокера за сключване на сделката. 

Чл.68. Възраженията на клиент, по отношение на сключена за негова сметка сделка на БСБ, се подават до 

Борсовия арбитраж в срок до 72 часа от нейното сключване. 

Чл.69. Разплащането във валута става само в предвидените от закона случаи по взаимно договорена еднородна 

валута. 

Чл.70. / изменен на ОС на 16.12.1999г./ БСБ издава ежеседмичен борсов бюлетин, в който се съдържа актуална 

информация за търгуваните стоки, борсовите членове и представляващите ги брокери. 

 

РАЗДЕЛ VI 

КЛИРИНГОВА 

КЪЩА 

 

Чл.71. (1)/изм. ОС 27.04.2007/ За гарантиране на задълженията на страните по сключените фючърсни и опционни 

сделки стоковата борса създава клирингова къща, или участва в създаването на клирингова къща съвместно с 

други юридически лица, или сключва договор със съществуваща такава. Устройството и правилата за дейността на 

клиринговата къща се определят с наредба на Министерския съвет. Член на клиринговата къща, наричан по-

нататък "клирингов член", може да бъде всяко лице - търговец, който отговаря на изискванията, определени в 

наредбата.” 

(2) Клиринговата къща осигурява: 

помещения с висока степен на сигурност; 

система за финансов контрол, която да осигурява: 

а) /изм.ОС 27.04.2007г/ спазването на изискванията за капиталова адекватност на клиринговите 

членове съгласно наредбата по ал. 1;” 

б) контрол на паричните маржин депозити; 

в) контрол за точното изпълнение на всички 

сделки; г) опазване на тайната относно 

стоковите позиции; 
условия за електронен трансфер на плащанията; 

събиране и плащане на маржин депозитите според стойността на откритите позиции и изравняването им 

при промяна на пазарните цени; 

5. /нова ОС 27.04.2007г/ - поддържане на електронен регистър за гарантираните борсови сделки.” 

(3) /изм.ОС 27.04.2007г / Клиринговата къща създава гаранционен фонд за гарантиране на плащания по срочните 

борсови сделки. Всеки член на клиринговата къща внася в този фонд сума за гарантиране на сделките, за чието 

изпълнение отговаря, в размер, определен с нейния правилник. Условията и редът за формиране на гаранционния 

фонд и неговата дейност се определят с наредбата по ал. 1.” 

(4) /отм. ОС 

27.04.2007/ (5) /отм. 

ОС 27.04.2007/ (6) 

/отм. ОС 27.04.2007/ 

(7) /отм. ОС 

27.04.2007/ 

Чл.71А /нов ОС 27.04.2007г./ (1) Клиринговата къща е акционерно дружество с едностепенна система на 

управление, като не по-малко от 50 на сто от членовете й са членове и акционери на борсата. Никой от членовете 

на клиринговата къща не може да ползва предимство пред останалите членове. 

(2) За учредяване на клирингова къща е необходимо заявителят да има внесен капитал в размер най-малко 500 000 

лв. 

(3) Членове на клирингова къща, които не са членове и акционери на борсата, могат да бъдат финансови 

институции. 

(4) Клиринговата къща: 

1. издава само поименни акции с право на един глас; 

2. не може да издава привилегировани акции; 
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3. не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейността й; 

4. не формира печалба и не разпределя дивиденти; 

5. не може да дава заеми или да дава обезпечения на трети лица; 

6. не може да издава облигации; 

7. не може да получава заеми при условия по-неблагоприятни от пазарните за страната.” 

(5) Съветът на директорите на клиринговата къща: 

1. приема правилник за устройството и дейността на клиринговата къща; 

2. приема и изключва членове на клиринговата къща; 

3. организира и контролира плащанията по сключените сделки; 

4. /изм. ОС 30.06.2017 г./ налага санкции на членовете при условия и по ред, предвидени в устройствения й 

правилник и в наредбата по чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ; 

5. /изм. ОС 30.06.2017 г./ упражнява всички други права, които са му предоставени съгласно закона, наредбата по 

чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ, устава и правилника; 

6. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си.” 

Чл.72. /изм. ОС 27.04.2007/ Технологията за клирингови операции се определя от Клиринговата къща. 

Чл.73. /отм.ОС 27.04.2007г/ 

Чл.74./отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.75. /отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.76. /отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.77. /отм.ОС 

27.04.2007г/ 

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРУЪРДНИТЕ СДЕЛКИ 

 

Чл.78. /отм.ОС 

27.04.2007г  

Чл.79. /отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.80. /отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.81. /отм.ОС 

27.04.2007г/ 

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФЮЧЪРСНИТЕ СДЕЛКИ 

 

Чл.82. /отм.ОС 

27.04.2007г/  

Чл.83. /отм.ОС 

27.04.2007г  

Чл.84. /отм.ОС 

27.04.2007г/ 

 Чл.85. /отм.ОС 

27.04.2007г/ 

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПЦИОННИТЕ СДЕЛКИ 

 

Чл.86. /отм.ОС 27.04.2007г/ 

Чл.87. /отм.ОС 27.04.2007г/ 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

БОРСОВ АРБИТРАЖ 

 

Чл.88. /изм. ОС 30.06.2017 г./ Общото събрание на БСБ приема Правилник за работа на Борсовия арбитраж и 
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избира неговия председател за срок от 3 години. 

Чл.89./изм. ОСА 16.11.2016 г./ Борсовият арбитраж се създава към БСБ и действа като извънсъдебна 

инстанция за доброволно уреждане на споровете между участниците в борсовата търговия. 

Чл.90. (1) Борсовият Арбитраж разрешава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите 

сделки. 

(2) /нова ОСА 16.11.2016 г./Борсовият арбитраж разглежда и други спорове по правилата на приетия „Правилник за 

работа на Борсовия арбитраж.“ 

Чл.91. При поискване от страна на участниците в борсовата търговия, Борсовият арбитраж дава задължителни 

тълкувания на Правилника на БСБ. 

Чл. 91 А (нов ОС 27.04.2007г). Борсовият арбитраж разрешава спорове по изпълнението на договорите между 

членовете и клиентите им и между членовете и брокерите. 

Чл. 91 Б (нов ОС 27.04.2007г). Борсовият арбитраж решава споровете въз основа на закона, борсовия правилник и 

обичаите в борсовата търговия. Арбитражното решение е окончателно.” 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

БЮДЖЕТ И ИЗДРЪЖКА 

 

Чл.92. /Изм. ОС 30.06.2017 г./ Средствата на Българска стокова борса АД, гр. София се осигуряват от такси, лихви 

и дарения. 

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС 

 

Чл.93.(1) Борсовите членове и кандидатите за борсови членове заплащат членски внос, както следва: 

Ежегодно - вноска за право на търгуване на борсовите кръгове от борсовите членове, в размер на не по-

малко от нормативно определената за страната минималната работна заплата. 

(2) /изм.ОС 27.04.2007г/ Притежаването на пакет акции, определен в Устава, дава право на кандидатстване за 

пълноправно членство на борсата. 

(3) /изм.ОС 27.04.2007г/ Внасянето на текущ членски внос дава право на кандидатстване за асоциирано членство.” 

(4) /изм.ОС 27.04.2007г/ Пълноправните членове на борсата се ползват с право за заплащане на борсови комисиони 

и такси в намален размер, съгласно реда определен в настоящия правилник и тарифата на БСБ. 

(5) На борсовите членове и техните брокери се издават членски карти по образец, съответстващ на техния статут. 

(6) /изм.ОС 27.04.2007г.; ОС 30.06.2017 г./ На сесиите в борсовата зала се допускат сътрудници и помощници на 

борсовите членове и техните брокери, както и външни лица, след разрешение на Изпълнителните директори или 

Секретар-котировчика за всеки отделен случай, при платена годишна членска вноска. 

 

БОРСОВИ ТАКСИ 

 

Чл.94. /изм. ОС 30.06.2017 г./, /изм. ОС 27.09.2017 г./ Борсовите такси биват: 

1. дължими на стоковата борса - от борсовите членове (техни клиенти) за посредничество на борсата по: 

а) /изм. ОС 27.04.2007г/ услуги извършвани от упълномощени от борсата лица, определени като 

други допълнителни дейности на дружеството в чл. 5, ал. 3 на неговия Устав, в размер определен в тарифата на БСБ. 

б) /изм. ОС 27.04.2007г/ услуги извършвани от борсовата администрация на сключените на 

борсата сделки 
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за сметка на клиенти на борсовите членове, в размер определен в тарифата на БСБ. 

2. /изм.ОС 27.04.2007г дължими на клиринговата къща - от борсовите членове за услуги извършвани 

от администрацията на клиринговата къща за клиринговите членове, в размер определен в тарифата на БСБ. 

3. дължими на стоковата борса при реализиранe на борсови сделки, в размер съгласно в Тарифата-

Приложение № 10. 

 

Чл.95. /изм. ОС 30.06.2017 г./ Пълноправните борсови членове (техни клиенти) може да заплащат дължимите 

такси по чл. 94, т.1 в намален от определения пълен размер, съгласно горепосочените условия и ред, при решение 

на Съвета на директорите за това, съгласувано с ДКСБТ. 

Чл.96.(1) /изм. ОС 30.06.2017 г./,Борсовите такси се заплащат от борсовите членове на стоковата борса за 

извършваните от нейни специализирани звена услуги, за дейностите по чл.5, ал.3 на Устава на дружеството в 

конкретни размери, съгласно тарифата /Приложение № 10/, определяни ежегодно с решение на Съвета на 

директорите, съгласувано с ДКСБТ. 

(2) /Изм. ОС 13.11.2015 г./ Видовете такси и ценовите бази за определяне на конкретния им размер трябва да 

съответстват на посочените в настоящия правилник. 

(3) /Отм. ОС 13.11.2015 г./ 

 

Чл.97. Конкретните размери на таксите и комисионите по видове се определят ежегодно с решение на Съвета на 

директорите, кратни на 100 лв, със закръгление към по-високата стойност. 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И 

САНКЦИИ 

 

Чл.98.(1)Член на БСБ, който нарушава Устава, Правилника на БСБ и останалите вътрешни нормативни 

документи и разпоредби се наказва в зависимост от деянието си с: 

Бележка 

Предупрежден

ие 

/отм. ОС 30.06.2017 г./ 

Отстраняване от участие в борсовата дейност за срок от 1 до 6 месеца 

Отстраняване от участие в борсовата дейност завинаги 

(2) Наказанията по ал.1 се налагат от Съвета на Директорите, съгласувано с Борсовия съвет по реда предвиден в 

този Правилник. 

(3)/отм. ОС 01.12.2014 г./ 

Чл.99.(1) Брокер, който нарушава Борсовия правилник на БСБ, вътрешните актове, решенията и нарежданията 

на управителните органи на борсата, се наказва в зависимост от деянието си с: 
1. Бележка 

2. Предупреждение 

3. /отм. ОСА 30.06.2017 г./ 

4. Изключване от дежурство на територията на Борсата за 1 до 3 пълни цикъла на графика за дежурство. 

5. Временно отстраняване от територията на Борсата и лишаване от право на участие в борсовата 

дейност от 1 седмица до 3 месеца 

6. Отстраняване от Борсата и лишаване от право на участие в дейността й завинаги. 

(2) Наказанията по ал.1, т.т.1 и 2. се налагат от Изпълнителните директори, тези по т.т. 4-5 се налагат от Борсовия 

Съвет, а наказанието по ал.1, т.6 от Съвета на Директорите по предложение на Борсовия Съвет, съгласувано с 

члена на борсата, с когото брокерът има сключен договор. 

Чл.100. /Отм. ОС 30.06.2017 г./ 

Чл.101. /Изм. ОС 30.06.2017 г. Наказанията, наложени на брокерите и  членовете на БСБ са публични  и  се 

обявяват в помещенията на борсата и на официалната електронна страница на борсата. 

Чл.102./изм. ОС 27.04.2007г/ Всички лица, заети пряко и косвено в работата на БСБ, са задължени стриктно да 

спазват борсовата тайна. 

Чл.103. Непознаването на разпоредбите на Борсовия правилник не може да бъде основание за оневиняване и 

освобождаване от отговорност. 

 

РАЗДЕЛ Х 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.104. До конституирането на Борсовия съвет, временният му състав се утвърждава от общото събрание на 

акционерите, както следва: 
1. Състав: 7 представители на акционерите в БСБ АД, избрани от Общото събрание на акционерите на 
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борсата. 

2. На първото си заседание Борсовият съвет избира Председател и Секретар. 

3. След образуване на Борсовия съвет и попълване на състава му по горепосочения ред, той приема 

временни правила за своята работа, съгласувано със Съвета на Директорите. 

 

Чл.105. / изменен на ОС на 16.12.1999г./ Всички изменения и допълнения към настоящия Борсов правилник се 

приемат от Общото събрание на акционерите след предварително одобрение от ДКСБТ. 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

1. Приложение № 1 по чл.11 от Борсовия правилник /изм. ОС 30.06.2017 г.; 27.09.2017 г.; 10.07.2018г./ 

- Молба - декларация за членство в Българска стокова Борса АД. 

 

2. /Отм. ОС 25.03.2016 г./ Приложение № 2 по чл. 18 БП - Типов договор 

 

3. Приложение № 3 по чл.20 от Борсовия правилник /изм. ОС 30.06.2017 г./ - Брокерска декларация и 

клетвен лист. 

 

4. Приложение № 4 по чл.24 от Борсовия правилник - Борсово бордеро. 

 

5. Приложение № 5 по чл.25 от Борсовия правилник - Брокерски дневник. 

 

6. Приложение № 6 по чл.49 от Борсовия правилник /изм. ОС 30.06.2017 г.;10.07.2018г /- График за 

провеждане на борсовите сесии на Българска Стокова Борса АД. 

 

7. Приложение № 7 по чл.51 от Борсовия правилник /изм. ОС 30.06.2017 г. 10.07.2018г;/– Поръчка за 

сключване на борсова сделка на Българкса Стокова Борса АД. 

 

8. Приложение № 8 по чл.66 от Борсовия правилник - Договор за покупко - продажба на Българска 

стокова Борса АД/изм. ОС 27.09.2017 г./. 

 

9. /отм. ОС 16.11.2016 г. /Приложение № 9 по чл.88 от Борсовия правилник – Правилник за работа 

на борсовия арбитраж на Българска стокова борса АД. 

 

10. Приложение № 10 по чл. 96 от Борсовия правилник /изм. ОС 30.06.2017г; ОС 27.09.2017 г./ ОС 

23.02.2018 г./– Тарифа за борсовите такси и услуги, заплащани на Българска стокова борса АД. 

 

 

Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на „БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД на 

16.04.1998г., а измененията към него са приети на Извънредното общо събрание на БСБ АД на 

16.12.1999г.26.04.2001г., 27.04.2007г., 10.06.2014г.,02.12.2014г., Редовно ОС 27.03.2015 г.; ОС 25.08.2015 г., ОС 

13.11.2015 г.; ОС 25.03.2016 г.; ОС 16.09.2016 г.; ОС 16.11.2016 г.; Редовно ОС 20.03.2017 г.; Извънредно ОС 

30.06.2017 г. .; Редовно ОС 27.09.2017 г.; Редовно ОС 23.02.2018 г.; Извънредно ОС 10.07.2018 г.; Редовно ОС 

19.04.2019 г. Редовно ОС 18.09.2019 г., Редовно  ОСА  от  22.06.2021  г. 
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