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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-10-04

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1892141620

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1 98,652                                                              295 956,00     98,652 11:18:30          300 000,00     

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 98,652

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 98,652

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 98,652

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 98,652

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     295 956,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-10-08

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1892141620

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1 98,6                                                              493 000,00     98,6 13:46:21          500 000,00     

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 98,6

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 98,6

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 98,6

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 98,6

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     493 000,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-06

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS0607904264

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1 104,900                                                              524 500,00     104,900 11:40:15          500 000,00     

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 104,900

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 104,900

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 104,900

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 104,900

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     524 500,00     

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

USD

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

6/26



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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-09

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1892141620

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1                                                                         98,75                                                                  987 500,00     98,75 16:10:11       1 000 000,00     

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките                                              98,75     

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 98,75

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 98,75

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 98,75

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     987 500,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-09

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1420357318

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1 101,180                                                              505 900,00     101,180 15:52:43          500 000,00     

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101,180

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 101,180

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 101,180

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101,180

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     505 900,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-14

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1892141620

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1 98,65                                                              986 500,00     98,65 10:32:48       1 000 000,00     

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 98,65

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 98,65

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 98,65

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 98,65

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     986 500,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-15

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1599193403

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1 100,21                                                              400 840,00     100,21 13:12:46          400 000,00     

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 100,21

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 100,21

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 100,21

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 100,21

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     400 840,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-20

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1083844503

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1 113,16                                                              509 220,00     113,16 10:19:01          450 000,00     

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 113,16

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 113,16

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 113,16

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 113,16

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     509 220,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-27

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: US949746SJ14

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1                                                                     100,695                                                               3 020 700,00     100,69 16:46:00       3 000 000,00     

2                                                                     100,695                                                               3 021 000,00     100,70 16:54:18       3 000 000,00     

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките                                          100,695     

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 100,695

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 100,695

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 100,695

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки                                  6 041 700,00     

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

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)

USD
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-05

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1083844503

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1 113,50                                                           5 675 000,00     113,5 15:51:16       5 000 000,00     

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 113,50

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 113,5

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 113,5

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 113,5

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                  5 675 000,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-17

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1208855889

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1 110,325                                                              551 625,00     110,325 14:35:07          500 000,00     

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 110,325

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 110,325

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 110,325

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 110,325

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     551 625,00     

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

EUR

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-21

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS0464257152

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1 102,72                                                              513 600,00     102,72 14:57:34          500 000,00     

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 102,72

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 102,72

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 102,72

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 102,72

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     513 600,00     

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

USD

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)
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

24/26



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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-28

Прекъсвания Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Насрочен аукцион Естество - N/A Брой - N/A Средна продължителност - N/A

Неуспешни сделки Брой - N/A
Стойност (като процент от общата стойност на 

изпълнените сделки през съответния ден) - N/A

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

Финансов инструмент Наименование ISIN: XS1028953989

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

Час (T)
Средноаритметична 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

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1 110,85                                                              554 250,00     110,85 14:34:31          500 000,00     

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 110,85

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 110,85

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 110,85

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 110,85

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

Информация, изисквана съгласно член 5, букви а) — г) (Описание)

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)
%

Обща стойност на всички разходи (като процент от общата стойност на 

търговията през отчетния период)
%

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                                     554 250,00     

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

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)

EUR
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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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

9:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

11:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

13:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

15:30:00 N/A N/A N/A N/A N/A

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

Среден ефективен спред

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 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

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки
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