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ПРИЛОЖЕНИE II 

Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 

 

Таблица 1  

Непрофесионални клиенти 

 

 

 

 

 

 

Клас инструмент  Акции 

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

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          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Клас инструмент  Облигации 

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

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 

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

      

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 
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Таблица 2  

Професионални клиенти 

 

Клас инструмент  Акции 

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

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         

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

 

Клас инструмент  Облигации 

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

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         

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 

          

Наименование и 
идентификатор за мястото (MIC 
или LEI) 
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Таблица 3  

Професионални клиенти, сключили сделки за финансиране с ценни книжа 

 

Клас инструмент   

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен 
ден през предходната година 

ДА/НЕ 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от обемите (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 

Наименование и идентификатор за мястото 
(MIC или LEI) 

    

Наименование и идентификатор за мястото 
(MIC или LEI) 

    

Наименование и идентификатор за мястото 
(MIC или LEI) 

    

Наименование и идентификатор за мястото 
(MIC или LEI) 

    

Наименование и идентификатор за мястото 
(MIC или LEI) 
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ПРИЛОЖЕНИE III 

Таблици за целите на публикуването на първи пет инвестиционни посредника, на които са 
предадени клиентски нареждания за изпълнение 

 

Таблица 1  

Непрофесионални клиенти 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Професионални клиенти 

 

Клас инструмент   

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

Водещите пет  
инвестиционни посредника, 
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 

(ако е 
приложимо) 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

(ако е 
приложимо) 

Процент на 
насочените 
нареждания 

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 

          

Клас инструмент   

Уведомление, ако < 1 средно 
сделки за работен ден през 
предходната година 

ДА/НЕ 

Водещите пет  
инвестиционни посредника, 
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 

(ако е 
приложимо) 

 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

(ако е 
приложимо) 

Процент на 
насочените 
нареждания 

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 

          

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 
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(LEI) 

Наименование и идентификатор 
на инвестиционния посредник 
(LEI) 
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Таблица 3  

Професионални клиенти, сключили сделки за финансиране с ценни книжа 

 

Клас инструмент   

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен 
ден през предходната година 

ДА/НЕ 

Водещите пет  инвестиционни посредника, 
класирани в зависимост от обемите (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 

Наименование и идентификатор на 
инвестиционния посредник (LEI) 

    

Наименование и идентификатор на 
инвестиционния посредник (LEI) 

    

Наименование и идентификатор на 
инвестиционния посредник (LEI) 

    

Наименование и идентификатор на 
инвестиционния посредник (LEI) 

    

Наименование и идентификатор на 
инвестиционния посредник (LEI) 

    

 

  


