
Места за изпълнение - облигации,ETF 
Непрофесионални клиенти 

      

Клас инструмент Капиталови (дялови) инструменти - акции, 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 извършените 
нареждания като процент 

от общо за този клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 100% 100% 100% 0.00% 100% 

      Непрофесионални клиенти-директен достъп 

      

Клас инструмент Капиталови (дялови) инструменти - акции, 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 извършените 
нареждания като процент 

от общо за този клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

      



 
 
 

Непрофесионални клиенти-индиректен достъп 

      Клас инструмент Капиталови (дялови) инструменти - акции, 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 извършените 
нареждания като процент 

от общо за този клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 100% 100% 100% 0.00% 100% 

      Професионални клиенти 

      Клас инструмент Капиталови (дялови) инструменти - акции, 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 извършените 
нареждания като процент 

от общо за този клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 



       
 
 

Професионални клиенти-индиректен достъп 
      

Клас инструмент Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас 

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 извършените 
нареждания като процент 

от общо за този клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 


