
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 2020-04-01

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200429

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 0,88705                                                              227 777,46     0,88705 10:55:02.000          227 777,46     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,88705

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,88705

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,88705

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,88705

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                                     227 777,46     

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

JFTXFP

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 2020-04-01

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20210325

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 1,1068                                                              200 000,00     1,1068 15:54:00.000          200 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,1068

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                            1,1068     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,1068

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,1068

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                                     200 000,00     

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

JFTXFP

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)

3/173



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 2020-04-03

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200429

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 0,87605                                                              139 432,68     0,87605 09:28:18.129          139 432,68     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,87605

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,87605

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,87605

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,87605

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                                     139 432,68     

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

JFTXFP
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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 2020-04-03

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200504

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 1,0845                                                              100 000,00     14:15:45.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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                                            1,0845     

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                            1,0845     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка                                            1,0845     

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка                                            1,0845     

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                                     100 000,00     

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

JFTXFP

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 2020-04-03

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200615

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 1,086                                                              200 000,00     14:15:45.000          200 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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                                            1,0860     

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                            1,0860     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка                                            1,0860     

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка                                            1,0860     

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                                     200 000,00     

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

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

JFTXFP

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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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

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 2020-04-06

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200505

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,08087                                                           2 370 000,00     1,08087 14:12:20.000       2 370 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,08087                                                                30 000,00     1,08087 14:12:20.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

3 1,08087                                                              400 000,00     1,08087 14:12:20.000          400 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,08087

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,08087

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,08087

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,08087

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 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки                                  2 800 000,00     

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

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 2020-04-07

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 Идентификатор (ISO 6166)

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200505

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 1,0888                                                                22 961,06     1,0888 13:02:52.000            22 961,06     
искане за

котировка
N/A

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 1,0888

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0888

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0888

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0888

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                                       22 961,06     

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

JFTXFP

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 2020-04-08

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 EZBVJK2039F1

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR CHF

20200507

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 1,0553                                                              115 920,00     1,0553 09:17:50.000          115 920,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,0553

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0553

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0553

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0553

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                                     115 920,00     

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)

JFTXFP

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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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 202/04/08

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 EZBVJK2039F1

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200511

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 1,764                                                                30 000,00     1,764 13:35:15.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,764                                                                30 000,00     1,764 13:35:14.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,764

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,764

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,764

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,764

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                                       60 000,00     

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

JFTXFP

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 2020-04-09

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 EZ3P60ZWJX52

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200507

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 0,87742                                                              119 213,15     0,87742 09:18:20.000          119 213,15     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,87742

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,87742

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,87742

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,87742

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                                     119 213,15     

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)

JFTXFP

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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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 2020-04-09

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка GBP BGN

20200522

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 2,234                                                              207 236,90     2,234 13:35:15.000          207 236,90     
искане за

котировка
N/A гласова

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 2,234

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 2,234

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 2,234

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 2,234

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                                     207 236,90     

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

JFTXFP

GBP

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 2020-04-14

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200512

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 1,09448                                                              234 494,92     1,09448 09:32:40.000          234 494,92     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,09448                                                              703 484,76     1,09448 09:32:40.000          703 484,76     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,09448

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,09448

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,09448

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,09448

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                                     937 979,68     

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

JFTXFP

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)

23/173



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 2020-04-16

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200422

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 1,0882                                                           2 000 000,00     1,0882 10:45:10.000       2 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,0882

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0882

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0882

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0882

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                                  2 000 000,00     

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

JFTXFP

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 2020-04-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200828

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
искане за

котировка
N/A гласова

13:30:00 1 1,7977                                                           1 000 000,00     1,7977 13:35:16.000       1 000 000,00     

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 1,7977

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7977

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7977

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7977

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                                  1 000 000,00     

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

USD

JFTXFP

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

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 2020-04-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200817

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

USD
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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
искане за

котировка
N/A гласова

13:30:00 1 1,7982                                                           1 000 000,00     1,7982 13:35:15.000       1 000 000,00     

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 1,7982

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7982

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7982

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7982

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                                  1 000 000,00     

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

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

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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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

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 2020-04-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200916

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
искане за

котировка
N/A гласова

13:30:00 1 1,7968                                                           1 000 000,00     1,7968 13:35:15.000       1 000 000,00     

2

3

15:30:00 1

2

3

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

JFTXFP

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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Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,7968

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7968

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7968

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7968

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                                  1 000 000,00     

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

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
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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

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 2020-04-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200902

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
искане за

котировка
N/A гласова

13:30:00 1 1,7973                                                           1 000 000,00     1,7973 13:35:15.000       1 000 000,00     

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 1,7973

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7973

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7973

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7973

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                                  1 000 000,00     

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

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

JFTXFP

USD

Всички сделки, изпълнени 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 2020-04-23

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200617

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 1,0805                                                              100 000,00     1,0805 13:35:16.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,0805

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0805

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0805

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0805

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                                     100 000,00     

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

JFTXFP

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 2020-04-27

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200610

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 1,6845                                                                30 000,00     1,6845 13:35:17.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,6845                                                                30 000,00     1,6845 13:35:17.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,6845

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,6845

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,6845

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,6845

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                                       60 000,00     

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

JFTXFP

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 2020-04-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200626

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 1,79                                                              500 000,00     1,79 09:43:14.000          500 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,79

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,79

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,79

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,79

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                                     500 000,00     

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

JFTXFP

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

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 2020-04-28

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200710

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

USD
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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 1,79                                                              350 000,00     1,79 11:28:16.000          350 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,79

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,79

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,79

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,79

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                                     350 000,00     

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

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

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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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 2020-04-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200526

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 1,793                                                                80 000,00     1,793 16:11:20.000            80 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,793

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,793

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,793

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,793

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                                       80 000,00     

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

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)

JFTXFP

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 2020-04-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200527

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 0,87001                                                              263 560,19     0,87001 09:18:11.000          263 560,19     
искане за

котировка
N/A гласова

2 0,87001                                                              164 710,75     0,87001 09:18:11.000          164 710,75     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,87001

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,87001

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,87001

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,87001

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                                     428 270,94     

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

JFTXFP

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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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

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 2020-04-30

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200831

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,095348                                                              410 828,34     1,095348 7:01:36.000          410 828,34     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,095348

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,095348

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,095348

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,095348

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                                     410 828,34     

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 

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

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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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

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 2020-04-30

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200605

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 1,0956485                                                              410 715,66     1,0956485 06:49:24.000          410 715,66     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,0956485

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0956485

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)

JFTXFP

USD
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Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0956485

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0956485

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                                     410 715,66     

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 

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
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Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

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 2020-05-04

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200512

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 1,09276                                                           5 300 000,00     1,09276 14:06:08.000       5 300 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,09276

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,09276

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,09276

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,09276

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                                  5 300 000,00     

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

JFTXFP

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

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 2020-05-04

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200603

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,09422                                                           2 540 000,00     1,09422 11:29:11.000       2 540 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,09422                                                              400 000,00     1,09422 11:29:11.000          400 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

3 1,09422                                                                30 000,00     1,09422 11:29:11.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,09422

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,09422

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,09422

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,09422

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 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки                                  2 970 000,00     

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

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“

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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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

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 2020-05-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20201023

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 1,7933                                                           1 000 000,00     1,7933  12:58:34.000       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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)

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,7933

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7933

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7933

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7933

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                                  1 000 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20201202

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 1,7913                                                           1 000 000,00     1,7913 13:02:31.000       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,7913

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7913

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7913

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7913

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                                  1 000 000,00     

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

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)

JFTXFP

USD
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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 

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

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 2020-05-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20201216
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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 1,7907                                                           1 000 000,00     1,7907 13:03:46.000       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,7907

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7907

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7907

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7907

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                                  1 000 000,00     

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

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“

JFTXFP

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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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

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 2020-05-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20201116

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 1,7921                                                           1 000 000,00     1,7921  13:01:42.000       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

JFTXFP

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,7921

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7921

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7921

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7921

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                                  1 000 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20201102

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 1,7929                                                           1 000 000,00     1,7929  13:00:39.000       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,7929

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7929

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7929

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7929

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                                  1 000 000,00     

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

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)

JFTXFP
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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 

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

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

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 2020-05-07

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

Финансов инструмент Наименование

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR CHF

20200604

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 1,05276                                                              111 231,43     1,05276 10:00:58.000          111 231,43     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,05276

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,05276

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,05276

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,05276

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                                     111 231,43     

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 

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

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)

JFTXFP

EUR
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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

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 202/05/07

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200512

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 1,08                                                              462 962,96     1,08 13:01:00.000          462 962,96     
искане за

котировка
N/A гласова

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

JFTXFP

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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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 1,08

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,08

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,08

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,08

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                                     462 962,96     

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 

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
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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

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 2020-05-07

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200604

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 0,87197                                                              151 897,43     0,87197 10:03:56.000          151 897,43     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,87197

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,87197

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,87197

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,87197

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

JFTXFP

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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Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки                                     151 897,43     

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 

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

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 2020-05-11

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

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200529

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 1,08385                                                           3 506 181,95     1,0838 10:42:59.000       3 506 181,95     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,08385                                                           1 752 929,24     1,0839 10:53:19.000       1 752 929,24     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,08385

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                                1,08     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0839

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0838

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                                  5 259 111,19     

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 

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“

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)

JFTXFP
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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

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 2020-05-11

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200731

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 1,791                                                              500 000,00     1,791 10:31:28.000          500 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

JFTXFP

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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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 1,791

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,791

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,791

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,791

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                                     500 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-12

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200605

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 1,08231                                                              238 379,02     1,08231 09:40:28.000          238 379,02     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,08231                                                              715 137,07     1,08231 09:40:28.000          715 137,07     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,08231

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,08231

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,08231

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,08231

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

JFTXFP

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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Обща стойност на изпълнените сделки                                     953 516,09     

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 

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

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 2020-05-14

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

Финансов инструмент Наименование

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200519

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 1,0812                                                              700 000,00     1,0812 11:34:43.025          700 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,0812

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0812

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0812

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0812

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                                     700 000,00     

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

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

JFTXFP

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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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

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 2020-05-18

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD RUB

20200817

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

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)

JFTXFP
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3

15:30:00 1 73,586                                                           1 000 000,00     73,586 17:00:32.065       1 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 73,586

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 73,586

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 73,586

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 73,586

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                                  1 000 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-21

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200612

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 1,0997                                                                90 933,89     1,0997 15:50:34.000            90 933,89     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,0997

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,0997

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0997

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0997

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

JFTXFP

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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Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки                                       90 933,89     

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 

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

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 2020-05-21

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

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200529

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 1,09765                                                           1 100 000,00     1,09765 12:27:23.000       1 100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,09765

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,09765

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,09765

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,09765

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                                  1 100 000,00     

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

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“

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)

JFTXFP

EUR
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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

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 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200910

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

JFTXFP

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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13:30:00 1 1,668                                                                15 000,00     1,668 13:33:23.000            15 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                       15 000,00     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 15000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 15000

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                                       15 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200810

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 1,667                                                                30 000,00     1,667 13:32:02.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,667                                                                15 000,00     1,667 13:32:02.000            15 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,667

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                              1,667     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,667

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,667

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)
%

JFTXFP

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 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                                       45 000,00     

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

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

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
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Дата на деня на търговия 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200710

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 1,666                                                                30 000,00     1,666 13:32:02.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,666                                                                20 000,00     1,666 13:32:02.000            20 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,666

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                              1,666     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,666

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,666

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                                       50 000,00     

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

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

JFTXFP

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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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

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 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR RON

20200623

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

JFTXFP

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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11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1 4,8615                                                                11 004,83     4,8615 16:31:52.000            11 004,83     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 4,8615

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                            4,8615     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 4,8615

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 4,8615

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                                       11 004,83     

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 

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
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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

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 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200529

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 1,0961                                                           1 500 000,00     1,0961 16:27:18.000       1 500 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,0961

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките                                            1,0961     

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,0961

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,0961

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)
%

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)

JFTXFP
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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                                  1 500 000,00     

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

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

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

Място Банка ДСК ЕАД 529900GEH0DAUTAXUA94
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Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-26

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка USD BGN

20200731

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 1,772                                                              200 000,00     1,772 12:42:05.000          200 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,7720

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,7720

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,7720

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,7720

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                                     200 000,00     

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

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

JFTXFP

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 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

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 2020-05-27

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200529

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

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)

JFTXFP

EUR
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9:30:00 1 1,09265                                                           2 700 000,00     1,09265 11:15:48.000       2 700 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,092650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,092650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,092650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,092650

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                                  2 700 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-27

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200624

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 1,09265                                                              272 743,61     1,09265 09:40:22.000          272 743,61     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,09265                                                              170 447,91     1,09265 09:40:22.000          170 447,91     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,092650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,092650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,092650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,092650

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

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

JFTXFP

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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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                                     443 191,52     

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 

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200730

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 1,11365                                                              100 000,00     1,11365 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

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                                     100 000,00     

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

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

JFTXFP

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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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200723

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

JFTXFP

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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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 1,1136                                                              100 000,00     1,1136 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113600

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113600

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113600

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                                     100 000,00     

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

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
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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200730

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 1,11365                                                              100 000,00     1,11365 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

JFTXFP

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 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                                     100 000,00     

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

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
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Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200716

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 1,11345                                                              100 000,00     1,11345 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113450

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113450

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113450

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113450

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                                     100 000,00     

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)

JFTXFP
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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200730

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP
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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 1,11365                                                              100 000,00     1,11365 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113650

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                                     100 000,00     

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

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

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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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200723

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 1,1136                                                              100 000,00     1,1136 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113600

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)

JFTXFP

EUR
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Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113600

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113600

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                                     100 000,00     

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

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
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Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200716

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 1,11345                                                              100 000,00     1,11345 15:14:32.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113450

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113450

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113450

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113450

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                                     100 000,00     

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

JFTXFP

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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200619

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,1041005                                                              100 000,00     1,1041005 09:44:22.000          100 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,104101

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,104101

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,104101

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,104101

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                                     100 000,00     

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

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

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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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200730

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 1,1111                                                                56 700,57     1,1111 13:41:30.000            56 700,57     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

15:30:00 1

2

3

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

JFTXFP

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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Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,111100

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,111100

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,111100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,111100

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                                       56 700,57     

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 

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
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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

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 2020-05-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200709

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 1,1134                                                                70 000,00     1,1134 15:14:32.000            70 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,113400

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,113400

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,113400

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,113400

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                                       70 000,00     

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

JFTXFP

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

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 2020-06-01

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200630

Класификация на инструмента JFTXFP
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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 1,11224                                                              200 000,00     1,11224 15:13:28.000          200 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,11224                                                           2 600 000,00     1,11224 15:13:28.000       2 600 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

3 1,11224                                                                15 000,00     1,11224 15:13:28.000            15 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,112240

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,112240

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,112240

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,112240

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 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки                                  2 815 000,00     

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

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

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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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

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 2020-06-02

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200615

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 1,1181                                                              447 187,19     1,1181 13:58:18.000          447 187,19     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

15:30:00 1

2

3

JFTXFP

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,118100

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,118100

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,118100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,118100

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                                     447 187,19     

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 

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
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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

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 2020-06-02

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR AUD

20200910

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 1,636                                                                30 000,00     1,636 13:27:33.000            30 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,636000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,636000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,636000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,636000

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                                       30 000,00     

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

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)

JFTXFP

EUR
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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 

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

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 2020-06-03

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
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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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200612

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 1,1197                                                                  8 930,96     1,1197 09:25:19.000             8 930,96     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,119700

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,119700

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,119700

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,119700

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                                         8 930,96     

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 

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

JFTXFP

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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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

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 2020-06-03

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200703

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 1,1182                                                                89 429,44     1,1182 09:25:19.000            89 429,44     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

JFTXFP

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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2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,118200

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,118200

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,118200

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,118200

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                                       89 429,44     

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 

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
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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

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 2020-06-04

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200615

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 1,1231                                                              445 196,33     1,1231 10:23:38.000          445 196,33     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,123100

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,123100

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,123100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,123100

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                                     445 196,33     

JFTXFP

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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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 

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

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 2020-06-04

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

Финансов инструмент Наименование

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20201130

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 1,1267                                                              843 170,32     1,1267 16:49:53.000          843 170,32     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,126700

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,126700

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,126700

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,126700

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                                     843 170,32     

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 

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

JFTXFP

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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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

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 2020-06-04

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200702

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 0,8943                                                              144 246,90     0,8943 09:25:20.000          144 246,90     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

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)

JFTXFP
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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 0,894300

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,894300

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,894300

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,894300

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                                     144 246,90     

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 

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
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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

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 2020-06-04

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR CHF

20200702

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 1,07798                                                              107 144,84     1,07798 09:25:20.000          107 144,84     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,077980

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,077980

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,077980

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,077980

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

JFTXFP

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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Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки                                     107 144,84     

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 

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

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 2020-06-04

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

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200709

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 1,124                                                                88 967,97     1,124 09:39:03.000            88 967,97     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,124000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,124000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,124000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,124000

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                                       88 967,97     

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 

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“

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)

JFTXFP

EUR
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200619

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 1,1343                                                              264 480,30     1,1343 10:32:45.000          264 480,30     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

11:30:00 1

2

JFTXFP

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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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 1,134300

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,134300

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,134300

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,134300

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                                     264 480,30     

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 

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
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200831

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 1,1356                                                              880 591,76     1,1356 10:32:45.000          880 591,76     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,135600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135600

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135600

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135600

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)
%

JFTXFP

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 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                                     880 591,76     

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 

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

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 2020-06-05
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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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200731

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 1,1359                                                              704 287,35     1,1359 10:32:45.000          704 287,35     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,135900

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135900

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135900

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135900

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                                     704 287,35     

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 

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“

JFTXFP

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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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200724

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 1,1356                                                              352 236,70     1,1356 10:32:45.000          352 236,70     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

JFTXFP

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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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 1,135600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135600

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135600

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135600

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                                     352 236,70     

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 

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
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200722

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 1,1291                                                                88 566,11     1,1291 09:35:05.000            88 566,11     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,129100

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,129100

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,129100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,129100

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)
%

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)

JFTXFP
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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                                       88 566,11     

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 

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

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
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Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200717

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 1,1354                                                              352 298,75     1,1354 10:32:45.000          352 298,75     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,135400

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135400

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135400

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135400

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                                     352 298,75     

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 

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

JFTXFP

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)

133/173



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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200713

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 1,1363                                                                88 004,93     1,1363 09:35:19.000            88 004,93     
искане за

котировка
N/A гласова

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)

JFTXFP

EUR
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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 1,136300

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,136300

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,136300

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,136300

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                                       88 004,93     

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 

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
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200710

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 1,1352                                                              352 360,82     1,1352 10:32:45.000          352 360,82     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,135200

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135200

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135200

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135200

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

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

JFTXFP

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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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                                     352 360,82     

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 

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200703

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 1,1349                                                              352 453,96     1,1349 10:32:45.000          352 453,96     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,134900

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,134900

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,134900

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,134900

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                                     352 453,96     

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 

предложени

ята

Най-ниска степен в 

регистъра при 

3 ценови стъпки

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

JFTXFP

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)

138/173



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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20201215

Класификация на инструмента

Валута

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

Обхватна размера

JFTXFP

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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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 1,14165                                                           4 379 625,98     1,14165 10:12:58.000       4 379 625,98     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,141650

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,141650

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,141650

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,141650

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                                  4 379 625,98     

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 

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
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200615

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 1,1306                                                              441 267,32     1,1331 12:22:30.000          441 267,32     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,1306                                                              443 223,12     1,1281 12:22:30.000

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 1,130600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,130594

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,133100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,128100

JFTXFP

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)

141/173



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                                     884 490,44     

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 

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
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Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20210113

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 1,14285                                                           4 375 027,34     1,14285 10:12:58.000       4 375 027,34     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,142850

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,142850

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,142850

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,142850

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                                  4 375 027,34     

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)

JFTXFP
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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200626

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,1346                                                              264 410,36     1,1346 10:32:45.000          264 410,36     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,134600

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,134600

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,134600

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,134600

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                                     264 410,36     

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 

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

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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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

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200807

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 1,1361                                                              176 040,84     1,1361 10:32:45.000          176 040,84     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,136100

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,136100

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)

JFTXFP

EUR
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Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,136100

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,136100

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                                     176 040,84     

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 

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
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Средно време между искането и предоставянето на всички съответни котировки

Медианно време между искането и предоставянето на всички съответни 

котировки

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 2020-06-05

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200930

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 1,1363                                                              880 049,28     1,1363 10:32:45.000          880 049,28     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,136300

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,136300

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,136300

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,136300

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                                     880 049,28     

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

JFTXFP

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

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 2020-06-09

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200622

Класификация на инструмента

Валута

JFTXFP

EUR
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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 1,131                                                                44 208,66     1,131 16:57:26.000            44 208,66     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,131000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,131000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,131000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,131000

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                                       44 208,66     

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 

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

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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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

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 2020-06-10

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200713

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 1,1385                                                              209 925,34     1,1385 16:44:50.000          209 925,34     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

JFTXFP

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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Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,138500

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,138500

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,138500

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,138500

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                                     209 925,34     

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 

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
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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

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 2020-06-10

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200615

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 1,13605                                                              440 897,67     1,13405 11:31:20.000          440 897,67     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1 1,13605                                                              229 339,66     1,13805 16:44:50.000          229 339,66     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,136050

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135419

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,138050

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,134050

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                                     670 237,33     

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

JFTXFP

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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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 

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

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 2020-06-11

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200729
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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 1,14                                                                87 719,30     1,14 10:15:35.000            87 719,30     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,140000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,140000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,140000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,140000

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                                       87 719,30     

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 

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“

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)

JFTXFP
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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

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 2020-06-11

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200625

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 1,13922                                                           4 213 409,17     1,13922 12:24:16.000       4 213 409,17     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

JFTXFP

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,139220

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,139220

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,139220

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,139220

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                                  4 213 409,17     

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 

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
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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

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 2020-06-22

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200710

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 1,12166                                                           4 903 446,68     1,12166 14:52:08.000       4 903 446,68     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,121660

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,121660

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,121660

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,121660

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                                  4 903 446,68     

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

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)

JFTXFP

EUR
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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 

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

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 2020-06-22

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка BGN JPY

20200811
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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 0,0164                                                              212 380,00     0,0164 13:48:46.000          212 380,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,016400

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,016400

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,016400

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,016400

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                                     212 380,00     

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

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“

JFTXFP

BGN

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)

160/173



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

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 2020-06-23

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200709

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 1,1332                                                                75 008,82     1,1332 16:20:00.000            75 008,82     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

JFTXFP

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,133200

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,133200

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,133200

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,133200

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                                       75 008,82     

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 

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
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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

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 2020-06-23

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200702

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 1,12845                                                              111 657,58     1,12845 14:11:00.000          111 657,58     
искане за

котировка
N/A гласова

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 1,128450

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,128450

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,128450

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,128450

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                                     111 657,58     

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

JFTXFP

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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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 

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

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 2020-06-23

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20201030
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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 1,13115                                                           1 700 923,84     1,13115 11:07:00.000       1 700 923,84     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,000000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,000000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,000000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,000000

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                                  1 700 923,84     

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 

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“

JFTXFP

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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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

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 2020-06-24

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20210624

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 1,1358                                                           4 000 000,00     1,1358 13:52:32.000       4 000 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2

3

15:30:00 1

2

3

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)

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,135800

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,135800

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,135800

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,135800

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                                  4 000 000,00     

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

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
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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

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 2020-06-24

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR RON

20200724

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 4,86                                                                17 105,00     4,86 13:34:36.000            17 105,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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 4,860000

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 4,860000

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 4,860000

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 4,860000

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                                       17 105,00     

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

JFTXFP

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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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 

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

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 2020-06-24

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR GBP

20200722
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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 0,90502                                                              164 858,24     0,90502 10:20:30.000          164 858,24     
искане за

котировка
N/A гласова

2 0,90502                                                              263 751,08     0,90502 10:20:30.000          263 751,08     
искане за

котировка
N/A гласова

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 0,905020

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 0,905020

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0,905020

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0,905020

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                                     428 609,32     

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 

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

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)

JFTXFP

EUR
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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

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 2020-06-29

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

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)

Валутен форуърд (FX Forward)
Валутен форуърд с реална доставка EUR USD

20200728

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 1,12914                                                                12 000,00     1,12914 15:48:17.000            12 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

2 1,12914                                                           2 490 000,00     1,12914 15:48:17.000       2 490 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

JFTXFP

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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3 1,12914                                                              180 000,00     1,12914 15:48:17.000          180 000,00     
искане за

котировка
N/A гласова

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 1,129140

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките 1,129140

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 1,129140

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 1,129140

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 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки                                  2 682 000,00     

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

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
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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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