
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

102.25%

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)

08:37:00 5 117 827.87 Искане за котировки102.25%5 117 827.87

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 102.25%

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 102.25%

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 

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

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-01-15



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

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)

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 5 117 827.87

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 102.25%

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

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган
България

Пазарен сегмент

ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-01-15

Прекъсвания 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) BG2030020114

Класификация на инструмента



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

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

100.65% 3019 500.00 100.65% 08:48:23 3019 500.00 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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 100.65%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 100.65%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 100.65%

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

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



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)

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 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 3 019 500.00

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

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-01-16

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

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) BG2030020114

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)



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

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

Обща стойност на изпълнените сделки 3 019 500.82

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 1

Брой изпълнени сделки 1

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 100.65%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 100.65%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 100.65%

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

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

3019 500.82 Исканe за котировки100.65% 3019 500.82 100.65% 09:18:30

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



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)

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.70%

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

103.70% 8006 437.79 103.70% 10:11:30 8006 437.79 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

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 2020-01-30

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



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)
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) BG2040019213

Класификация на инструмента

Валута BGN

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 2020-02-03

Прекъсвания 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

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 8 006 437.79

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.70%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.70%

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

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

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



Час (T)
Платформа 

за търговия

Най-добра цена

„купува“ и

„продава“ или подходяща референтна 

цена в момента на изпълнението

9:30:00

104.362%

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

5 227 526.23 104.362% 10:15:00 5 227 526.23 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

Средно време между приемането и изпълнението

Медианно време между приемането и изпълнението

Средно 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 1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 5 227 526.23

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 104.362%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 104.362%

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 104.362%

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



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

15:30:00

Таблица 4 — информация за цените, подлежаща 

на публикуване съгласно член 4, буква б)

31 15 500.00 31 08:00:00 15 500.00 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

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

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) US69355F1021

Дата на деня на търговия 2020-02-10

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

Медианно  време  между  искането  и  предоставянето  на  всички  съответни  котировки



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)
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) BG2030020114

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

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-02-13

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

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 15 500.00

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 31

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 31

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 31



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

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

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 10 081 079.23

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 100.81%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 100.81%

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 100.81%

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

100.81% 10 081 079.23 100.81% 10:33:54 10 081 079.23 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

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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 103.79%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 103.79%

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

Средноаритметична цена, по която са сключени сделките 103.79%

103.79% 2 077 657.92 103.79% 14:14:01 2 077 657.92 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

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) 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

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-02-26

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540



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

107.1 2 142.00 107.1 08:04:08 2 142.00 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 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  NL0000235190

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

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-02-28

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

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 2 077 657.92

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



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

107.1

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 107.1

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка

1

Брой изпълнени сделки 1

Обща стойност на изпълнените сделки 2 142.00

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 107.1

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

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



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

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 78.88

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 78.88

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 78.88

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

78.88 1 577.60 78.88 10:29:59 1 577.60 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

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  NL0000235190

Дата на деня на търговия 2020-03-12

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

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

Пазарен сегмент ОТС XOFF



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

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

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 1 577.60

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-03-16

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

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

Неуспешни сделки Брой-N/A Стойност  (като  процент  от  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  DE000BAY0017

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

45.835 1 375.05 45.835 09:42:16 1 375.05 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)



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

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

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 45.835

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 45.835

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 45.835

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

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

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

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 1 375.05

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 2020-03-27

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 

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание   на   финансовия   инструмент   в   писмен   вид,   ако няма  идентификатор  (в  това  число  валута  на  XS1208855889

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)



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

Таблица  1  —  информация,  подлежаща  на  

публикуване  съгласно  член  3,  параграф  1  — 

идентификация на вида на мястото на 

изпълнение

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

114.80% 746 433.73 114.80% 06:50:38 746 433.73 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 114.80%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 114.80%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 114.80%

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

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

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

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 746 433.73

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

Място Централна Кооперативна Банка АД 5299002142DS5ONT5540

Държава на компетентния орган България

Пазарен сегмент ОТС XOFF

Дата на деня на търговия 2020-03-30

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

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



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

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  XS1208855889

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

114.80% 1148 431.51 114.80% 06:33:25 1148 431.51 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 114.80%

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка 114.80%

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка 114.80%

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

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

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

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 1 148 431.51

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



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

3.22

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

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 2020-03-31

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  BG1100014973

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

9660 000.00 3.22 12:52:00 9660 000.00 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  3.22  

Среднопретеглена спрямо обема цена, по която са сключени сделките

Най-високата цена, на която е изпълнена сделка  3.22  

Най-ниската цена, на която е изпълнена сделка  3.22  

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

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

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

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



Таблица 9 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 8

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 9 660 000.00

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


