
Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

П

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

13:30:00

14:02:45 100.275

15:30:00

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

100.275 1113949,66 100.275 14:02:45 1113949,66 Искане за 

котировки

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Модел на 

търговия

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-13

Валута BGN

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2030014117

Класификация на инструмента



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

13:30:00

13:45:00 100.07

15:30:00

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

10:13:01 117.6

11:30:00

Държава на компетентния орган България

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2030016112

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-13

Класификация на инструмента

Валута BGN

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

100.07 9,371,658.70 100.07 13:45:00 9,371,658.70 Искане за 

котировки

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-09

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040013216

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Искане за 

котировки

117.6 832635,62 117.6 10:13:01 832635,62



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

с

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

10:08:46 110.6

11:30:00

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

11:30:00

12:40:00 108.942

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040016219

Класификация на инструмента

Дата на деня на търговия 2018-11-09

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

110.6 8454791,78 110.6 10:08:46 8454791,78 Искане за 

котировки

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040017217

Класификация на инструмента

Дата на деня на търговия 2018-11-16

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Искане за 

котировки

108.942 10955104,11 108.942 12:40:00 10955104,11



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

11:30:00

11:40:55 102.871484

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

с

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

11:27:46 111.8

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-12

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040114212

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

102.871484 8,538,333.17 102.871484 11:40:55 8,538,333.17 Искане за 

котировки

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-10-31

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040115219

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Искане за 

котировки

111.8 782996,99 111.8 11:27:46 782996,99



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

10:40:46 112.195

11:30:00

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-21

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040115219

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Искане за 

котировки

112.195 2,927,883.15 112.195 10:40:46 2,927,883.15



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

11:30:00

11:35:55 102.91

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

13:30:00

15:30:00

14:05:55 102.75

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-13

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040117215

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

102.91 9211229,66 102.91 11:35:55 9211229,66 Искане за 

котировки

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040117215

Класификация на инструмента

Дата на деня на търговия 2018-12-13

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Искане за 

котировки

102.75 1132130,55 102.75 14:05:55 1132130,55



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

9:30:00

11:30:00

11:57:37 132.91

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

09:04:14 101.25

11:30:00

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG2040210218

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-11-27

Класификация на инструмента

Валута EUR

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Искане за 

котировки

132.91 6693547,95 132.91 11:57:37 6693547,95

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-31

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Класификация на инструмента

Валута EUR

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

XS1713462668

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Искане за 

котировки

101.25 256805,14 101.25 09:04:14 256805,14



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

ъ

р

в

а 

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

08:55:00 2.05

11:30:00

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  иденти

фикация на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

09:15:00 1.86

11:30:00

1.86 497,922.00 1.86 09:15:00 497922 Искане за 

котировки

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

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  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG1100051983

Класификация на инструмента

Валута BGN

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-28

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

2.05 22,550.00 2.05 08:55:00 22550 Искане за 

котировки

Класификация на инструмента

Валута BGN

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час T

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпъл 

нение

Цена
Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

Система за 

търговия

Модел на 

търговия

Дата на деня на търговия 2018-12-28

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  базовия  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG1100041067

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF



Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  —  идентификация 

на вида на мястото за изпълнение

Таблица  2  —  информация,  подлежаща  на  публикуване  съгласно  член  3,  параграф  2  —  иденти

фикация на вида на финансовия инструмент

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

Час (T)
Плат форма 

за търговия

Найдобра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща 

референтна цена в момента 

на изпълнението

09:30:00

10:45:00 3.66

10:50:00 3.66

10:57:00 3.66

11:00:00 3.66

11:05:00 3.66

11:10:00 3.66

11:30:00

3.66 409,078.20 3.66 10:50:00 409078.2 Искане за 

котировки

3.66 302,828.40 3.66 10:57:00 302828.4 Искане за 

котировки

3.66 105,042.00 3.66

3.66 399,672.00 3.66 10:45:00 399672 Искане за 

котировки

3.66 30,378.00 3.66 11:10:00 30378 Искане за 

котировки

11:00:00 105042 Искане за 

котировки

3.66 2,230,001.40 3.66 11:05:00 2230001.4 Искане за 

котировки

Средноаритмети

чна цена на 

изпълнените 

сделки (без 

комисиони и 

начислена 

лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на изпъл 

нение

Размер на 

сделката

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  ин струмент,  

множител  на  цената,  обозначаване  на  цена,  обоз начаване на обема и вида доставка)

BG1100010104

Класификация на инструмента

Валута BGN

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент OTC XOFF

Дата на деня на търговия 2018-12-28

Място Централна Кооперативна Банка 

АД

5299002142DS5ONT5540


