
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по реда на чл.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

регулаторните технически стандарти за ежегодно публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно 
качеството на изпълнение 

 

 „Българска банка за развитие“ ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, съгласно издаден от Българската народна банка лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги 
и извършване на инвестиционни дейности, ежегодно публикува информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на клиентски 
нареждания в зависимост от класа финансови инструменти, както и обобщен анализ на качеството на изпълнение на клиентските нареждания. 
 
 Информация по чл. 3, пар. 1 и 2 
(професионални клиенти) 
 

 
 

Клас инструмент - дългови инструменти 2019 година

Водещи места на изпълнение - 

наименование

Обем на клиентски нареждания, 

изпълнение на съответното място на 

изпъление, изразени като % от общия 

изпълнен обем

Брой на клиентски нареждания, изпълнени 

на съответното място за изпълнение, изразен 

като % от общия изпълнен обем Процент пасивни нареждания

Процент агресивни 

нареждания Процент насочени нареждания

BMTF 0% 0% 0% 0% 0%

OTC (XOFF) 0% 0% 0% 0% 0%

Българска фондова борса (XBUL) 0% 0% 0% 0% 0%

Клас инструмент - акции и депозитарни разписки 2019 година

Водещи места на изпълнение - 

наименование

Обем на клиентски нареждания, 

изпълнение на съответното място на 

изпъление, изразени като % от общия 

изпълнен обем

Брой на клиентски нареждания, изпълнени 

на съответното място за изпълнение, изразен 

като % от общия изпълнен обем Процент пасивни нареждания

Процент агресивни 

нареждания Процент насочени нареждания

Българска фондова борса (XBUL) 0% 0% 0% 0% 0%

OTC (XOFF) 0% 0% 0% 0% 0%

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

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



 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по реда на чл.3, пар.3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 – Анализ на качеството на изпълнение на  

клиентски нареждания за периода 01 Януари – 31 Декември 2019г. 
 

 

 

Обстоятелство Пояснение
1. Относително значение, което се отдава на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, 

вероятност за изпълнение на нареждане или всяко друго съображение, включително качествени 

фактори при оценка на качеството на изпълнение.

Не е приложимо. През 2019г. Българска банка за развитие АД няма приети нареждания от 

страна на клиенти за сделки с финаннсови инструменти.

2. Описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение 

на което и да е било от местата на изпълнение на нареждания.

Българска банка за развитие АД няма акционерно или дялово участие в места за 

изпълнение, нито съществуват условия за възникване на конфликт на интереси.

3. Описание на всички специални договорености с всички места на изпълнение по отношение на 

извършвани или получавани плащания , отстъпки, рабати или получени непарични облаги.

Българска банка за развитие АД няма сключени специални договорености относно 

извършвани или получавани плащания, отстъпки, рабати или непарични облаги с места на 

изпълнение на клиентски нареждания.

4. Описание на фактори, които са довели до промяна с списъка на местата за изпълнение, 

включени в политиката за изпълнение на нареждания, ако такава промяна е настъпила.

Българска банка за развитие АД не е извършвала промяна в списъка на местата на 

изпълнение на клиентски нареждания, включени в Политиката на изпълнение през 2019г.

5. Обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на 

клиентите, когато категориите клиенти се третират по различен начин и когато това може да 

засегне договореностите за изпълнение на нареждания.

С оглед спецификата на Българска банка за развитие АД, клиентите на ИП са само 

професионални клиенти.

6. Обяснение али други критерии са предпочетени пред цената и разходите при изпълнение на 

нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряване на 

възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента.

С оглед спецификата си Българска банка за разивие АД няма клиенти на дребно. По 

отношение на нареждания на професионални клиенти, други критерии биха се прилагали 

при специфични изисквания от страна на конкретния клиент.

7. Обяснение на начина, по който ИП всички данни или средства, свързани с качеството на 

изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент  (ЕС) 2017/575.

До момента Българска банка за развитие АД не е използвала в дейността си данни, свързани 

качество на изпълнение.

8. Описание на начина, по който ИП използва резултатите на консолидиран доставчик на данни, в 

съответствие на чл.65 Директива 2014/65/ЕС. Не е приложимо. 


