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Информация, подлежаща на публикуване съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/575 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година 
относно качеството на изпълнение на сделките  

за периода 01 януари 2018- 31 март 2018 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение  

Място   Юробанк България АД   LEI      549300IRGNL8Q3O8Y413 

Държава на компетентния орган   България 

Пазарен сегмент   -   - 

Дата на деня на търговия   2018-03-13 

Прекъсвания   -   -   - 

Насрочен аукцион   -   -   - 

Неуспешни сделки   -   -   - 

 

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент  

Финансов инструмент   BGARIA 2 03/26/22   XS1208855616 

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор (в 
това число валута на базовия инструмент, множител на цената, обозначаване на 
цена, обозначаване на обема и вида доставка) 

  - 

  

Класификация на инструмента   DTFUFR 

Валута   EUR 

 

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)  

  Обхват на 
размера 

Всички сделки, изпълнени 
през първите две минути 

след час T 

Първа сделка след час T (ако няма сделки през първите две минути след час T) 

Час (T)   Средноаритмет.
цена на 

изпълнените 
сделки (без 

комисиони и 
начислена лихва) 

Обща стойност 
на изпълнение 

Цена Час на 
изпълнение 

Размер на 
сделката 

Система за 
търговия 

Модел на 
търговия 

Платформа 
за търговия 

Най-добра 
цена „купува“ 
и „продава“ 

или 
подходяща 
референтна 

цена в 
момента на 

изпълнението 

09:30:00 1                   

  2                   

  3                   

11:30:00 1     107.15 12:00:56 UTC 3 034 000 Искане за 
котировка 

Отчитане на 
търговия 

Електронна 
(чат) 

107.153 

  2                   

  3                   

13:30:00 1                   

  2                   

  3                   

15:30:00 1                   

  2                   

  3                   
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Таблица 4 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква б)  

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките  - 

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките  - 

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка  - 

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка  - 

 

Таблица 5 — информация за разходите, подлежаща на публикуване съгласно член 5  

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г)   - 

Електронна връзка към уебсайт или друг източник, където е дадена допълнителна информация за разходите   - 

Обща стойност на всички предложени отстъпки, намаления или други плащания (като процент от общата стойност 
на търговията през отчетния период) 

  0% 

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на търговията през отчетния период)   0% 

 

Таблица 6 — информация относно вероятността за изпълнение, подлежаща на публикуване съгласно член 6  

Брой получени нареждания или искания за котировки  1 

Брой изпълнени сделки  1 

Обща стойност на изпълнените сделки  3 034 000 

Брой получени нареждания или искания за котировки, които са анулирани или оттеглени  0 

Брой получени нареждания или искания за котировки, които са били изменени  0 

Медианен размер на сделките  - 

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки  - 

Брой на определените маркет-мейкъри  - 

 

Таблица 7 — информация относно вероятността за изпълнение, подлежаща на публикуване съгласно член 7, параграф 1  

Час Най-добра цена 
„купува“ 

Най-добра цена 
„продава“ 

Размер на 
заявките 

Размер на 
предложенията 

Най-ниска степен в регистъра при 
3 ценови стъпки 

9:30:00  

неприложимо 11:30:00 

13:30:00 

15:30:00 

 

Таблица 8 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 7, параграфи 2 и 3  

Среден ефективен спред  

 

 

 

неприложимо 

  

  

  

  

Среден обем при най-добра цена „купува“ и „продава“ 

Среден спред при най-добра цена „купува“ и „продава“ 

Брой анулирания при най-добра цена „купува“ и „продава“ 

Брой изменения при най-добра цена „купува“ и „продава“ 

Средна степен в регистъра при 3 ценови стъпки 

Средно време (до милисекунда), изминало между получаването на агресивно нареждане или приемане на 
котировка от мястото за изпълнение и последващото цялостно или частично изпълнение 

Медианно време (до милисекунда), изминало между получаването на пазарно нареждане от мястото за 



3 
 

изпълнение и последващото цялостно или частично изпълнение 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средна скорост на изпълнение за неизменени пасивни нареждания при най-добра цена „купува“ и „продава“ 

Брой неуспешни нареждания за изпълнение или анулиране 

Брой нареждания за незабавно изпълнение или анулиране с нулево изпълнение 

Брой на сделките, изпълнени на мястото на търговия, които са големи по размер съгласно член 4 или член 9 от 
Регламент (ЕС) № 600/2014 

Стойност на сделките, изпълнени на мястото на търговия, които са големи по размер съгласно член 4 или 9 от 
Регламент (ЕС) № 600/2014 (РПФИ) 

Брой на сделките, изпълнени на мястото на търговия съгласно член 4 или член 9 от РПФИ, с изключение на 
нареждания, държани в система за управление на нареждания на мястото на търговия до разкриването на 
информацията, и които не са големи по размер 

Стойност на сделките, изпълнени на мястото на търговия съгласно член 4 или 9 от РПФИ, с изключение на 
нареждания, държани в система за управление на нареждания на мястото на търговия до разкриването на 
информацията, и които не са големи по размер 

Брой на прекъсванията на търговията 

Средна продължителност на прекъсванията на търговията 

Брой спирания 

Естество на спиранията 

Средна продължителност на спиранията 

За места с непрекъснати котировки — брой периоди, през които не са подавани котировки 

За места с непрекъснати котировки — средна продължителност на периодите, през които не са подавани 
котировки 

Среден период на присъствие на котировките 

 

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8  

Средно време между приемането и изпълнението  1 минута 

Медианно време между приемането и изпълнението  - 

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки  5 минути 

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки  - 

 


