
 

 
 

 

 

 
 

ГОДИШНО  ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА ИНФОРМАЦИЯ 

по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 

относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение 
 

 
отчет: 2017 година 

отчетен период: 1 януари - 31 декември 2017 г. 
 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 „Търговска банкa Д“ АД, в качеството си на инвестиционен 

посредник, ежегодно публикува информация във връзка с водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на 

клиентски нареждания в зависимост от класа инструменти, както и обобщен анализ за качеството на изпълнение на клиентските 

нареждания. Следва да се отбележи, че в посочената по-долу информация не са включени данни за приемливи насрещни 

страни. 

Търговска банкa Д АД е предприела всички разумни стъпки да осигури коректно, точно и не подвеждащо представяне на 

информацията в настоящия документ, Банката не носи отговорност за настъпили вреди за клиентите, освен ако са вследствие на измама 

или злонамерено поведение. 



 
Информация по чл. 3, пар. 1 и 2 

ПРИЛОЖЕНИE II - Таблица 1 (НЕПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ) 
 

Клас инструмент 
Капиталови инструменти — акции и депозитарни разписки 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за 

работен ден през предходната година 
ДА 

 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгуваните 

обеми (в низходящ ред) 

 
Дял на търгувания обем като 

процент от общо за този клас 

Дял на изпълнените 

нареждания като 

процент от общо 

подадени за този клас 

 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

 

Процент на 

насочените 

нареждания 

- 0% 0% 0% 0% 0% 

Клас инструмент Дългови инструменти 
 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за 

работен ден през предходната година 
ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгуваните 

обеми (в низходящ ред) 

 
Дял на търгувания обем като 

процент от общо за този клас 

Дял на изпълнените 

нареждания като 

процент от общо 

подадени за този клас 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

- 0% 0% 0% 0% 0% 



 
ПРИЛОЖЕНИE II - Таблица 2 (ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ) 

 

 
Клас инструмент 

 
Капиталови инструменти — акции и депозитарни разписки 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за 

работен ден през предходната година 
ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгуваните 

обеми (в низходящ ред) 

 
Дял на търгувания обем като 

процент от общо за този клас 

Дял на изпълнените 

нареждания като 

процент от общо 

подадени за този клас 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

- 0% 0% 0% 100% 0% 

Клас инструмент 
Дългови инструменти 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за 

работен ден през предходната година 

 
ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгуваните 

обеми (в низходящ ред) 

 
Дял на търгувания обем като 

процент от общо за този клас 

Дял на изпълнените 

нареждания като 

процент от общо 

подадени за този клас 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

- 0% 0% 0% 0% 0% 



 

ПРИЛОЖЕНИE II - Таблица 3 (изпълнени нареждания на клиенти по СФЦК) 
 

Клас инструмент Капиталови инструменти — акции и депозитарни разписки 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през 

предходната година 

ДА 

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост 

от търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на изпълнените нареждания 

като процент от общо за този клас 

XOFF 100% 100% 

Клас инструмент Дългови инструменти 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през 

предходната година 

ДА 

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост 

от търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на изпълнените нареждания 

като процент от общо за този клас 

XOFF 100% 100% 

  



 

Информация по чл. 3, пар. 3 от Регламент 2017/576, съдържаща анализ за качеството на изпълнение на клиентски нареждания (за 

периода 1 януари - 31 декември 2017 г.) 
 

а) 
обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за 
изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането 
или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на 
качеството на изпълнение  

Не е прилагано в дейността на Банката 

б) 
описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по 
отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания 

“Търговска банкa Д“ АД притежава под 1% от 
акционерния капитал на БФБ-София АД 

в) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по 

отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или 

получени непарични облаги 

“Търговска банкa Д“ АД няма специални 

договорености, с което и да е от местата за 

изпълнение на нарежданията на клиенти по 

отношение на извършените или получените 

плащания, отстъпки, рабати или получени 

непарични облаги 

г) 
описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за 

изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава 

промяна е настъпила 

През 2018 г. като част от действията по привеждане 

на дейността към изискванията на MIFID II, Банката 

актуализира Политиката за изпълнение на клиентски 

нареждания. 

д) 
обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от 
категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по 
различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на 
нареждания 

Банката не третира различните категории клиенти по 

различен начин. 

е) 
обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и 

разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други 

критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по 

отношение на общите разходи за клиента 

“Търговска банкa Д“ АД няма други критерии при 

изпълнение на нарежданията освен в случаи, при 

които клиентите изрично предоставят други 

специфични инструкции. 

ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички 

данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички 

данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 

Не е прилагано в дейността на Банката 

з) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е 

използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в 

съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС 

Не е прилагано в дейността на Банката 

 


