
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

99.1

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)

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2019-04-03

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) XS1934867547

Класификация на инструмента

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 99.1

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.1

08:19:32 991 000.00 Искане за котировки99.1991 000.00



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

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) XS1713475306

Класификация на инструмента

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган
България

Пазарен сегмент

ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2019-04-16

Прекъсвания Естество-N/A Брой-N/A

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 991 000.00

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 99.1

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

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 

през съответния ден)-N/A

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)



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

109.7

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 109.7

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 109.71

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 109.69

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

11:49:43 3309 008.22 Исканe за котировки

109.7 3309 608.22 109.71 11:55:31 3309 608.22 Исканe 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

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

3309 008.22 109.69



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)

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) XS1208856341

Класификация на инструмента

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)

Медианен размер на всички нареждания или искания за котировки

Брой на определените маркет-мейкъри

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2019-05-16

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

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)
%

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 6 618 616.44

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



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

116.7587135

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

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

12:58:02 2344 392.08 Исканe за котировки

116.7587135 2344792.08

2344 392.08 116.748713

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

116.768714 13:00:59 2344792.08 Исканe за котировки

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 116.768714

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 116.748713

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

Обща стойност на изпълнените сделки 4 689 184.16

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 116.7587135

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

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



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

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)

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) XS1313004928

Дата на деня на търговия 2019-05-27

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

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

104.54 1067 700.68 104.53 09:10:14 1067 700.68 Искане за котировки

104.54 1067 900.68 104.55 10:27:00 1067 900.68 Искане за котировки

Класификация на инструмента

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 104.54



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)

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

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 2 135 601.36

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 104.55

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 104.53

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

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

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 2019-06-05

Прекъсвания Естество-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)

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) PTOTEXOE0024

Класификация на инструмента

Валута EUR



Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

112.01

112.01

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

3 383 358.90 112.02 11:25:01 3 383 358.90 Искане за котировки

112.01 2 255 172.60 112 11:24:40 2 255 172.60 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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 112.02

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 112

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 112.01

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 3

Брой изпълнени сделки 3

Обща стойност на изпълнените сделки 6 766 117.80

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно време  между искането  и предоставянето  на всички  съответни котировки

1 127 586.30 112 11:24:20 1 127 586.30 Искане за котировки

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



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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

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)

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) XS0525827845

Дата на деня на търговия 2019-06-13

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

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)



Час (T)

Плат- 

форма за 

търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

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

104.24 3211 920.83 104.23 13:36:36 3211 920.83 Искане за котировки

104.24 3 212 520.83 104.25 14:05:14 3 212 520.83 Искане за котировки

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 104.24

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 6 424 441.66

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 104.25

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 104.23

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

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

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 2019-06-20



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

99.989966

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

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) BG2040019213

Класификация на инструмента

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 начис- лена 

лихва)

Обща стойност на 

изпълнение
Цена

Час на изпъл- 

нение

Размер на сдел- 

ката
Система за търговия

Модел на 

търговия

13:23:21 1 000 022.95 Искане за котировки1 000 022.95 99.989966

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.989966

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 99.989966

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 99.989966

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 000 022.95



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

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2019-06-20

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) BG2040119211

Класификация на инструмента

Валута BGN

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

1 014 341.10 101.43 13:21:18 1 014 341.10 Искане за котировки101.43

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 101.43

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101.43

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101.43

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

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 1 014 341.10

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2019-06-21

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  BG2040019213

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



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

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

Класификация на инструмента

Валута BGN

99.2624 5000 819.67 99.999955 08:17:56 5000 819.67 Искане за котировки

99.2624 5000 819.67 99.999955 08:17:58 5000 819.67 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

99.2624 4926 000.00 98.52 10:21:49 4926 000.00 Искане за котировки

99.2624 14779 500.00 98.53 10:24:06 14779 500.00 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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 99.999955

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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 4

Брой изпълнени сделки 4

Обща стойност на изпълнените сделки 29 707 139.34

98.52

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 99.2624

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка



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

11:30:00

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)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  BG2040119211

Дата на деня на търговия 2019-06-21

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

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

101.005 12009 713.24 101.01 08:30:06 12009 713.24 Искане за котировки

101.005 8005 683.19 101 08:47:05 8005 683.19 Искане за котировки

Класификация на инструмента

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

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

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

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  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) %

Брой получени нареждания или искания за котировки 2

Брой изпълнени сделки 2

Обща стойност на изпълнените сделки 20 015 396.43

Средно време между приемането и изпълнението

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 101.01

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 101

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

Електронна  връзка  към  уебсайт  или  друг  източник,  където  е  дадена  допълнителна информация за разходите

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 101.005


