
Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

105.58%

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-04-01

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) DE0001102499

Класификация на инструмента DBFTFB

Валута EUR

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 105.58%

06:29:54 35 897 200.00 Искане за котировки105.58%35 897 200.00

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 105.58%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 105.58%

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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките



Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Дата на деня на търговия 2020-04-07

Прекъсвания

Модел на 

търговия

58.9 1178 58.9 08:12:40 1178 Исканe за котировки

Естество-N/A Брой-N/A

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

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

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

Медианен размер на сделките

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията 

през отчетния период) %

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 35 897 200.00

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

Брой-N/A Средна продължителност-N/A

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Пазарен сегмент ОТС 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

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

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) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 178.00

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

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

Медианен размер на сделките

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 58.9

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 58.9

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 58.9

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

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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

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

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

5969539.34 Исканe за котировки99.49% 5969539.34 99.49% 06:27:48

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) BG2030020114

Класификация на инструмента DTFTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Модел на 

търговия

(Описание)

Обща стойност на изпълнените сделки 5 969 539.34

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 0.000%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 99.49%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.49%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 99.49%

Брой на определените маркет-мейкъри

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

06:10:00 5986190.16 Исканe за котировки

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Неуспешни сделки

Брой-N/A
Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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) BG2040119211

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

Класификация на инструмента DBFTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

99.61% 5986190.16 99.61%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 99.61%

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията 

през отчетния период)
%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.61%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 99.61%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

103.30%

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.000%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 5 986 190.16

Естество-N/A

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

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

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

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)

11:34:08 1 875 869.26 Искане за котировки1 875 869.26 103.30%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-04-23

Прекъсвания

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) XS1330975977

Класификация на инструмента DBFUFR

Валута EUR



Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.300%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.300%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.300%

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 875 869.26

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

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

Неуспешни сделки

Брой-N/A
Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) US46428Q1094

Класификация на инструмента CEOJLS

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

14.38 30 198.00 14.38 14:24:40 30 198.00 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 14.38

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 0.333%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 30 198.00

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 14.38

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 14.38

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

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

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-04-23

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) US30231G1022

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

44 30 800.00 44 14:27:09 30 800.00 Искане за котировки

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 44

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 44

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 44

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията 

през отчетния период) %

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 30 800.00

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-04-24

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

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) XS1330975977

Класификация на инструмента DBFUFR

Валута EUR

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

103.025% 2 494 714.75 103.025% 10:49:15 2 494 714.75 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Всички сделки, изпълнени през първите две минути 

след час T

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



Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.025%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.025%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.025%

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 2 494 714.75

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-04-27

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

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) DE000BAY0017

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута EUR

61.5 1845 61.5 07:02:39 1845 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 1%

Брой получени нареждания или искания за 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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 61.5

1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 845.00

Средно време между приемането и изпълнението

61.5

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 61.5

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

51.93 1038.6 51.93 08:09:17 1038.6 Искане за котировки

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Неуспешни сделки
Брой-N/A

Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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) NL0000235190

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията 

през отчетния период) %

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 51.93

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 51.93

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 51.93

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

1249924.59 103.20% 11:51:46 1249924.59 Искане за котировки103.20%

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) XS1330975977

Класификация на инструмента DBFUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

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

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 038.60

Средно време между приемането и изпълнението



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

53 1060 53 09:19:40 1060 Искане за котировки

Неуспешни сделки
Брой-N/A

Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 249 924.59

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

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.20%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.20%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.20%

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (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) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 060.00

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

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 53

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 53

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 53

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

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) XS1330975977

Класификация на инструмента DBFUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.285%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.285%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.285%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период)
0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

103.285% 2085167.21 103.285% 06:44:40 2085167.21 Искане за котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 2 085 167.21

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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) XS1377508996

Класификация на инструмента DBFNFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

101.00% 1020239.73 101.00% 12:41:40 1020239.73 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101.00%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 101.00%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101.00%

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



Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Обща стойност на изпълнените сделки 1 020 239.73

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период)
0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-13

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

през съответния ден)-N/A

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) XS1377508996

Класификация на инструмента DBFNFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

101.00% 510198.63 101.00% 10:11:08 510198.63 Искане 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)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

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

Валута 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)

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-14

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

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101.00%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 101.00%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101.00%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период)
0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 510 198.63

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 2 415.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 48.3

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 48.3

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 48.3

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

48.3 2415 48.3 07:01:34 2415 Искане за котировки

2020-05-15

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

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Обща стойност на изпълнените сделки 10 942.40

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 273.56

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 273.56

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.391%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 273.56

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

273.56 10942.4 273.56 13:35:11 10942.4 Искане за котировки

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) US57636Q1040

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Обща стойност на изпълнените сделки 3 806.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 7.612

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 7.612

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период)
1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 7.612

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

7.612 3806 7.612 10:21:05 3806 Искане за котировки

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) DE0008232125

Класификация на инструмента ESVTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)
Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

53.27 4794.3 53.27 13:18:53 4794.3 Искане за котировки

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 53.27

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 53.27

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 53.27

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

60.42

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 4 794.30

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

1812.6 60.42 08:29:28 1812.6 Искане за котировки

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) DE000BAY0017

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Дата на деня на търговия 2020-05-19

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF



15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

8.084

Класификация на инструмента ESVTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

2425.2 8.084 08:31:03 2425.2 Искане за котировки

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) DE0008232125

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-19

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 1 812.60

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка  60.42  

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка  60.42  

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките  60.42  

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

Валута USD

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) US46428Q1094

Класификация на инструмента CEOJLS

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-19

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 2 425.20

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

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 8.084

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 8.084

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 8.084

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

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

16.12

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-22

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

33852 16.12 13:30:09 33852 Искане за котировки

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.330%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 33 852.00

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

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 16.12

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 16.12

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 16.12

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

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 0.0295

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 53 901.22

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 0.0295

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 0.0295

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 0.0295

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

53901.22 0.0295 09:01:00 53901.22 Искане за котировки

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) CY0006710210

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

17.607

17.607

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

7923.7 17.618 10:23:28 4404.5 Искане за котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 7 923.70

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 17.618

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 17.596

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 17.607

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

7923.7 17.596 10:24:09 3519.2 Искане за котировки

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) FR0000131906

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-05-22

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 303.64

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 303.64

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 303.64

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

303.64 12145.6 303.64 14:24:50 12145.6 Искане за котировки

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) US57636Q1040

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

22.7782

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

4555.64 22.7782 09:25:43 4555.64 Искане за котировки

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) FR0000131906

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Обща стойност на изпълнените сделки 12 145.60

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.382%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1



15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

62.51 1875.3 62.51 07:20:47 1875.3 Искане за котировки

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) DE000BAY0017

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Дата на деня на търговия 2020-05-28

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Обща стойност на изпълнените сделки 4 555.64

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 22.7782

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 22.7782

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 22.7782

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент
Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 1 875.30

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка  62.51  

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка  62.51  

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките  62.51  

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

71.1

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки

1422 71.1 13:05:39 1422 Искане за котировки

Обща стойност на изпълнените сделки 1 422.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка  71.10  

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка  71.10  

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките  71.10  

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

48.8119

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6
Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 48.8119

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 48.8119

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 48.8119

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.329%

34168.33 48.8119 13:30:05 34168.33 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) US30231G1022

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

48.778

15:30:00

21657.43 48.778 14:00:04 21657.43 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) DE000A0S9GB0

Класификация на инструмента EYAYMT

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 34 168.33

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

10.5

9:30:00

3150 10.5 07:08:43 3150 Искане за котировки

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) DE0008232125

Класификация на инструмента ESVTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 21 657.43

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 48.778

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 48.778

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 48.778

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.346%

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент
Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 3 150.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 10.50

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 10.50

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 10.50

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

48

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 21 312.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 48.00

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 48.00

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 48.00

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.347%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

21312 48 12:31:21 21312 Искане за котировки

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) DE000A0S9GB0

Класификация на инструмента EYAYMT

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

84.6

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6
Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 84.60

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 84.60

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 84.60

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

1692 84.6 12:49:38 1692 Искане за котировки

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-08

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

152

15:30:00

7600 152 13:49:55 7600 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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) NL0011585146

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-08

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 692.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

80.2

9:30:00

80.2

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 7 600.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 152.00

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 152.00

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 152.00

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.458%

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

4741 83.75 07:06:12 1675 Искане за котировки

4741 76.65 10:07:35 3066 Искане за котировки

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 80.20

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 83.75

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 76.65

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 4 741.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

17.9155

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) US6292093050

Класификация на инструмента ESVTFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

10032.68 17.9155 14:26:45 10032.68 Искане за котировки

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 17.9155

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 17.9155

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 17.9155

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.400%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 10 032.68

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

101.49%

101.49%

9:30:00

101.49%

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

2987387.13 101.49 09:08:51 445487.55 Искане за котировки

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101.49%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 101.49%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101.49%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

2987387.13 101.49 09:08:51 2541899.58 Искане за котировки

3144618.03 101.49 09:54:54 3144618.03 Искане за котировки

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) XS1300502041

Класификация на инструмента DBFNFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

3.4565

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки 6 132 005.16

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) GB0007980591

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

76.04 3.4565 11:10:19 76.04 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

3.3305

9:30:00

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 3.4565

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 3.4565

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 3.4565

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 18%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 76.04

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) GB0007980591

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

7993.2 3.3305 07:09:15 7993.2 Искане за котировки

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 3.3305

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 3.3305

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 3.3305

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 2%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 7 993.20

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

70.58

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

1411.6 70.58 07:48:06 1411.6 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 70.58

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 70.58

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 70.58

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 411.60

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

151.15

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0011585146

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

7557.5 151.15 08:00:17 7557.5 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 151.15

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 151.15

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 151.15

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.459%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

146.025

146.025

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 7 557.50

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-15

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

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0011585146

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

10965 145.5 07:00:42 3637.5 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

10965 146.55 09:09:36 7327.5 Искане за котировки



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

65.64

9:30:00

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 146.025

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 146.550

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 145.500

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.409%

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 10 965.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-15

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

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0000235190

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

2625.6 65.64 07:27:14 2625.6 Искане за котировки

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 65.64

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 65.64

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 65.64

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 2 625.60

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-17

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

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

49.444

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) DE000A0S9GB0

Класификация на инструмента EYAYMT

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

43906.27 49.444 13:14:59 43906.27 Искане за котировки

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 49.444

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 49.444

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 49.444

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.325%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 43 906.27

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

93.05

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-18

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) FR0000120578

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

4652.5 93.05 07:36:30 4652.5 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 93.05

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 93.05

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 93.05

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

151.1

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 4 652.50

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-18

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0011585146

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

11332.5 151.1 10:02:03 11332.5 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 151.10

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 151.10

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 151.10

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.406%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 11 332.50

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-19

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) DE0007664039

Класификация на инструмента EPNXXB

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

131.38

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

9196.6 131.38 13:50:12 9196.6 Искане за котировки

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 131.38

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 131.38

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 131.38

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.409%

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 9 196.60

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС 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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

14.733

14.733

14.733

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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) DE0005557508

Класификация на инструмента ESVUFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

40069 14.74 11:18:25 10023.2 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.325%

Брой получени нареждания или искания за котировки 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки 40 069.00

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 14.733

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 14.740

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 14.725

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

40069 14.735 11:18:42 10019.8 Искане за котировки

40069 14.725 11:19:00 20026 Искане за котировки

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

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

146.45

9:30:00

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-25

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) NL0011585146

Класификация на инструмента ESVUFN

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

3661.25 146.45 07:38:18 3661.25 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 146.45

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 146.45

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 146.45

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 1%

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata


Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  

идентификация на вида на финансовия 

инструмент

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

Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

99.50%

11:30:00

Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

13:30:00

15:30:00

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 3 661.25

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-06-30

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  об- щата  стойност  на  изпълнените сделки 

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) XS2010031990

Класификация на инструмента DBFNFR

Валута 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начислена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

199306.85 99.50% 11:13:31 199306.85 Искане 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)

Средноаритметична цена на 

изпълнените сделки (без 

комисиони и начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия



Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

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

Таблица   6   —   информация   относно   

вероятността   за   изпълнение,   подлежаща   на   

публикуване съгласно чл.6

Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 99.50%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.50%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 99.50%

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata

Обща  стойност  на  всички  предложени  отстъпки,  намаления  или  други  плаща- ния (като процент от общата стойност на търговията %

Обща  стойност  на  всички  разходи  (като  процент  от  общата  стойност  на  търговията през отчетния период) 0.00%

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

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 199 306.85

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

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

Медианен размер на сделките

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

https://ccbank.bg/bg/tarifa-na-bankata





































































