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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК „ЗАГОРА ФИНАКОРП" АД

Глава първа
Общи положения

Раздел I
Обхват

Чл. 1.Тази политика урежда условията и реда за изпълнение на нареждания на
клиенти на инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП" АД (наричан по-долу
„инвестиционен посредник") с цел постигане на най-добро изпълнение и най-добър
резултат за клиента в съответствие с чл. 84, ал. 1 – 3 от Закона за пазарите на
финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 64 – 65 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 НА
Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и
условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на
определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565), като
определя:

1. услугите и клиентите, по отношение на които политиката се прилага;

2. принципите на изпълнение;

3. факторите и критериите за изпълнение;

4. политиката за обединяване и разделяне на нареждания.

Раздел II

Приложно поле

Чл. 2. (1) Политиката се прилага по отношение на следните услуги,
предоставяни от инвестиционния посредник на негови клиенти:

1. изпълнение на нареждания;

2. приемане и предаване на нареждания;

3. управление на портфейл.

(2) В случаите на предоставяне на услуги по ал. 1, т. 1 тази политика се прилага
при приемане на подадени от клиенти нареждания, определяне на мястото на
изпълнение и определяне на параметрите, при които ще бъде постигнат най-добър
резултат за клиента, обединяването на подадени от клиенти нареждания с
нареждания на други клиенти, със сделки при управление на портфейли на клиенти
въз основа на взети от инвестиционния посредник решения и със сделки за собствена
сметка, разделянето на така обединените нареждания и/или сделки.

(3) В случаите на предоставяне на услуги по ал. 1, т. 2 тази политика се прилага
при приемане на подадени от клиенти нареждания, определяне на лицата, на които
инвестиционният посредник предава нарежданията за изпълнение и определяне на
параметрите, при които ще бъде постигнат най-добър резултат за клиента,
обединяването на подадени от клиенти нареждания с нареждания на други клиенти,
със сделки при управление на портфейли на клиенти въз основа на взети от
инвестиционния посредник решения и със сделки за собствена сметка, разделянето на
така обединените нареждания и/или сделки. В случай че получени при предоставяне
на услуги по ал. 1, т. 2 от инвестиционния посредник нареждания подлежат на
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изпълнение от инвестиционния посредник относно изпълнението на тези нареждания
се прилага ал. 2.

(4) В случаите на предоставяне на услуги по ал. 1, т. 3 тази политика се прилага
при формиране на инвестиционните решения, както и при тяхното изпълнение при
съответно прилагане на правилата за изпълнение на нареждания на клиенти съгласно
ал. 2 и при предаването им за изпълнение при съответно прилагане на правилата за
приемане и предаване на нареждания на клиенти съгласно ал. 3.

Чл. 3. (1) Политиката се прилага при предоставяне от инвестиционния
посредник на услуги по чл. 2 на следните категории клиенти, определени като такива
съгласно Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник:

1. непрофесионални клиенти;

2. професионални клиенти.

(2) Политиката се прилага при предоставяне на услуги по чл. 2 на клиенти,
определени като приемливи насрещни страни, само по отношение на услуги, сделки
или финансови инструменти, за които тези клиенти са прекатегоризирани като
непрофесионални или професионални клиенти съгласно Правилата за категоризация
на клиенти на инвестиционния посредник.

Чл. 4. (1) Тази политика или съответни части от нея няма да се прилагат в
случаите на подадени специални инструкции от клиента във връзка с предоставяни му
от инвестиционния посредник услуги по чл. 2.

(2) Инструкциите по ал. 1 следва да бъдат конкретни и могат да се отнасят до
едно или повече обстоятелства, характеризиращи изпълнението по осъществяваните
от инвестиционния посредник услуги, както са дефинирани в чл. 2, включително, но не
само, до определяне на мястото на изпълнение, лицето, на което да бъде предадено
нареждане за изпълнение, обединяването на нареждания и други.

(3) Конкретни инструкции по смисъла на ал. 2 са такива инструкции, подадени
от клиента, въз основа на които ясно и еднозначно може да бъде установена волята му
относно един или повече от елементите, характеризиращи изпълнението, отнасящи се
до предоставяната услуга по чл. 2 или специфичен неин аспект.

(4) При наличие на специални инструкции, отговарящи на изискванията по
предходните алинеи, инвестиционният посредник извършва изпълнение във връзка с
предоставяните от него услуги по чл. 2, следвайки тези инструкции. В случаите по
предходното изречение, когато инвестиционният посредник е осъществил
изпълнението, следвайки специалните инструкции на клиента, се счита, че
инвестиционният посредник е изпълнил задължението си за най-добро изпълнение и
за постигане на най-добър резултат по отношение на елементите, характеризиращи
изпълнението, за които е следвал специални инструкции, отнасящи се до
предоставяната услуга или специфичен неин аспект.

(5) В случай че подадени от клиент специални инструкции не могат да бъдат
изпълнени поради риск от нарушение на нормативни изисквания или поради
обективна невъзможност, инвестиционният посредник незабавно уведомява клиента
за наличието на съответното обстоятелство и за необходимостта от промяна на тези
специални инструкции. При наличие на обстоятелство по предходното изречение
инвестиционният посредник продължава изпълнението, съответно отделни негови
аспекти, в съответствие с тези правила и други специални инструкции на клиента, за
които не са налице пречки по изречение първо, доколкото изпълнението, съответно
неговите аспекти, не са повлияни от специалните инструкции по предходното
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изречение и невъзможността те да бъдат изпълнени. В случай че изпълнението е
препятствано от специалните инструкции на клиента, по отношение на които е налице
обстоятелство по изречение първо, инвестиционният посредник не предприема
допълнителни действия по изпълнение на нареждането, за което се прилагат такива
специални инструкции, до получаване на допълнителни инструкции от страна на
клиента.

(6) (изм. с решение на СД от 24.08.2018 г.) При предоставяне от страна на
инвестиционния посредник на достъп на клиент до електронна система за търговия
съгласно Специалните правила по Приложение № 1 към настоящата политика, която
електронна система осигурява достъп на клиента до определено място за търговия, с
подаването на нареждане от клиент посредством тази система се приема, че клиентът
е дал изрични инструкции относно мястото на изпълнение, и инвестиционният
посредник не определя място на изпълнение по отношение на такова нареждане.

(7) С приемането на настоящата Политика клиентът изрично се съгласява
инвестиционният посредник да извършва изпълнение извън места за търговия. При
изпълнение извън място за търговия, инвестиционният посредник уведомява клиента,
че рискът на насрещната страна може да бъде повишен, а също така и намалена
степента на вероятност за изпълнение, бързина, сетълмент, което като цяло може да
увеличи общия риск при сделката.

Раздел III

Принципи на изпълнението

Чл. 5. (1) Инвестиционният посредник предоставя услугите по чл. 2, действайки
честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на
своите клиенти, включително:

1. когато инвестиционният посредник изпълнява нареждания при предоставяне
на услугите по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2 или изпълнява взети при предоставяне на услугата
по чл. 2, ал. 1, т. 3 инвестиционни решения, инвестиционният посредник изпълнява
нарежданията или така взетите решения в най-добър интерес на клиента;

2. когато инвестиционният посредник при предоставяне на услугите по чл. 2, ал.
1, т. 2 предава на трето лице нареждания на свои клиенти за изпълнение или при
предоставяне на услугите по чл. 2, ал. 1, т. 3 подава нареждане в резултат на взето при
управление на портфейл инвестиционно решение на трето лице за изпълнение,
инвестиционният посредник действа в най-добрия интерес на клиента.

(2) Инвестиционният посредник третира равностойно и справедливо своите
клиенти.

(3) В изпълнение на задължението си по предходните алинеи инвестиционният
посредник няма право:

1. да предпочита интереса на един свой клиент пред интереса на друг свой
клиент, като спазва нормативно установените и предвидените в съответствие с
действащото законодателство в тези правила приоритети, касаещи изпълнението,
както по отношение на изпълнение на подадени от клиенти нареждания, изпълнение
на формирани при управление на портфейл инвестиционни решения, предаване на
клиентски нареждания за изпълнение на трето лице или подаване на нареждания в
изпълнение на формирани при управление на портфейл инвестиционния решения,
поотделно, така и при наличие на подлежащи на изпълнение в съответствие с тези
правила нареждания, попадащи в повече от една от тези категории;
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2. да извършва сделки, включително в изпълнение на нареждане на клиента, на
взето при управление на портфейл инвестиционно решение, предаване на нареждане
на клиент на трето лице за изпълнение или подаване на нареждане в резултат на взето
при управление на портфейл инвестиционно решение на трето лице за изпълнение, за
сметка на клиенти в обем или с честота, на цени или с определена насрещна страна, за
които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в
интерес на инвестиционния посредник, освен ако сделките са предмет на изрични
инструкции на клиента по негова инициатива;

3. да купува за своя сметка финансови инструменти, за които негов клиент е
подал нареждане за покупка или които са предмет на взето към момента на сделката
инвестиционно решение при управление на портфейл, и да ги продава на клиента на
цена, по-висока от цената, на която ги е купил;

4. да продава за своя или за чужда сметка финансови инструменти, които
инвестиционният посредник или неговият клиент не притежава, освен при условията и
по реда на наредба;

5. да изпълнява нареждания, да сключва сделки при управление на портфейл,
да предава нареждания за изпълнение на трето лице и да подава до трето лице за
изпълнение нареждания в резултат на взети при управление на портфейл
инвестиционни решения, които представляват или целят сключването на прикрити
покупки или продажби на финансови инструменти;

6. да получава част или цялата изгода, ако инвестиционният посредник е
сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил
клиентът;

7. да заплаща, съответно да предоставя и получава, възнаграждение,
комисионна или непарична облага в противоречие с нормативните изисквания;

8. да предоставя невярна, неясна, неразбираема или подвеждаща информация,
както и информация, която не е съобразена с вида на клиента, инструментите - обект
на изпълнение съгласно тези правила, вида на предоставяната услуга, непълна е или
не отговаря на нормативните изисквания към съдържанието, времето или начина на
предоставяне;

9. да злоупотребява с информация за клиентски нареждания или взети решения
при управление на клиентски портфейл решения, които не са изпълнени или съответно
предадени или подадени за изпълнение на трето лице;

10. да извършва действия по друг начин, който дава необосновано предимство
на интереса на инвестиционния посредник пред този на неговите клиенти, на интереса
на клиент или група клиенти пред този на друг клиент или група клиенти или по друг
начин застрашава техните интереси.

(4) Инвестиционният посредник осигурява спазването на изискванията и
забраните по предходните алинеи от лицата, които работят по договор с него.

Чл. 6. (1) Инвестиционният посредник изпълнява незабавно, честно и точно
приетите клиентски нареждания, включително спазва реда на постъпването на
идентични клиентски нареждания. При спазване на задължението си за постигане на
най-добър резултат за клиента инвестиционният посредник при първа възможност
изпълнява нарежданията на своите клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за
тях.

(2) С оглед спазване на задълженията по ал. 1 инвестиционният посредник
изпълнява клиентски нареждания при следните условия:
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1. незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за
изпълнение;

2. незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски
нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите
пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват
друго;

3. инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент за
възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на
нарежданията, незабавно след тяхното узнаване;

4. когато инвестиционният посредник е поел задължение да организира или
следи за сетълмента на изпълнено от него нареждане за сметка на клиент, той
извършва необходимите действия, за да осигури, че всички финансови инструменти и
пари на клиента, получени при сетълмента, незабавно са прехвърлени по сметка на
съответния клиент.

(3) Изискванията по предходните алинеи се прилагат съответно при сключване
на сделки от инвестиционния посредник в изпълнение на формирани от него
инвестиционни решения при управление на портфейл на клиент, като по отношение на
лицата, участващи във формирането на инвестиционните решения, и лицата,
участващи в изпълнението им, се прилага приетата от инвестиционния посредник
политика за третиране на конфликти на интереси, включително изискването за липса
на идентичност между тези лица.

(4) Изискванията по предходните алинеи се прилагат съответно и при
предаване на приети от клиенти нареждания при осъществяване на услугите по чл. 2,
ал. 1, т. 2, както и при подаване на нареждания в изпълнение на взети инвестиционни
решения при осъществяване на услугите по чл. 2, ал. 1, т. 3, на друго лице за
изпълнение.

Глава втора
Правила за изпълнение

Раздел I

Приемане на нареждания и формиране на инвестиционни решения

Чл. 7. (1) Инвестиционният посредник приема за изпълнение или за предаване
на трето лице клиентски нареждания, които отговарят на следните условия:

1. нареждането е подадено въз основа на сключен между инвестиционния
посредник и клиента договор;

2. нареждането е подадено от клиента, надлежно упълномощено от него лице
или законен представител на клиента;

3. нареждането съдържа нормативно изискуемите реквизити;

4. нареждането е подадено в писмена форма или в съответствие с други
способи, установени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на
инвестиционен посредник „Загора Финакорп” АД, или в договора между
инвестиционния посредник и клиента;



Политика за изпълнение на клиентски нареждания 2018 г.

6 / 29

5. клиентът е предоставил нормативно изискуемите декларации и въз основа на
тях и съгласно извършена от инвестиционния посредник проверка, когато законът
изисква такава, не е налице пречка за изпълнение на подаденото нареждане;

6. клиентът разполага с паричните средства (при нареждане за покупка) или с
финансовите инструменти (при нареждане за продажба), необходими за изпълнение
по сделката - предмет на нареждането, освен когато са изпълнени други изисквания на
действащото законодателство, при наличието на които паричните средства, съответно
финансовите инструменти, могат да не бъдат предоставени и/или налични към
момента на подаване на нареждането, ако сключеният между инвестиционния
посредник и клиента договор допуска това;

7. предоставените от клиента данни и документи съдържат ясна и
безпротиворечива информация; в случаите когато са представени удостоверителни или
конститутивни документи, съдържащи данни от регистър на институция, включително
депозитарна такава, вписването в който е предпоставка или ще претърпи промяна в
резултат на сделката в изпълнение на нареждането, данните от представените
документи следва да съответстват на вписаното в съответния регистър;

8. приемането на нареждането, неговото изпълнение или предаване за
изпълнение не противоречат на изискванията на ЗПФИ или други приложими към
дейността на инвестиционния посредник нормативни актове.

(2) Инвестиционният посредник предоставя изискуемата съгласно закона
информация и съответно изисква от клиента предоставянето на информация и
документи във връзка със сключването на договора и приемането на нареждане.

(3) Условията и редът за сключване на договора, подаване на нарежданията,
изискваните декларации, предоставянето на паричните средства и финансовите
инструменти и възможните изключения от това, както и всички други изисквания във
връзка със сключването и изпълнението на договори за предоставяне на услуги по чл.
2, ал. 1, т. 1 и 2 от тези правила, се прилагат така, както са установени в сключения
между инвестиционния посредник и клиента договор, общите условия на
инвестиционния посредник, както и изискванията на действащото законодателство,
включително Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Чл. 8. (1) Инвестиционният посредник извършва действия по управление на
клиентски портфейл при спазване на следните изисквания:

1. управлението се извършва въз основа на сключен между инвестиционния
посредник и клиента договор;

2. клиентът е предоставил нормативно изискуемите декларации и въз основа
на тях и съгласно извършена от инвестиционния посредник проверка, когато законът
изисква такава, не е налице пречка за осъществяване на услугите, предмет на
договора;

3. клиентът е предоставил информация за своите инвестиционни цели,
финансово състояние, опит и знания в инвестиционната дейност

4. действията по управлението се осъществяват съгласно инвестиционни
решения, взети от инвестиционен консултант, работещ по договор с инвестиционния
посредник;

5. инвестиционните решения са съобразени с информацията по т. 3, като
съобразно нея следва да може обосновано да приеме, че отчитайки същността и
обхвата на предоставяната услуга:
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а) сделката отговаря на инвестиционните цели на клиента;

б) клиентът има финансовата възможност да понесе всички свързани
инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели;

в) клиентът има необходимите опит и познания, за да разбере рисковете,
свързани със сделката или с управлението на неговия портфейл.

6. клиентът разполага с паричните средства (при нареждане за покупка) или с
финансовите инструменти (при нареждане за продажба), необходими за изпълнение
по сделката - предмет на инвестиционното решение, освен когато са изпълнени други
изисквания на действащото законодателство, при наличието на които паричните
средства, съответно финансовите инструменти, могат да не бъдат предоставени и/или
налични към момента на подаване на нареждането за изпълнение на взетото
инвестиционно решение, ако сключеният между инвестиционния посредник и клиента
договор допуска това;

7. предоставените от клиента данни и документи съдържат ясна и
безпротиворечива информация; по отношение на конкретни финансови инструменти,
предоставени за управление, в случаите когато са представени удостоверителни или
конститутивни документи, съдържащи данни от регистър на институция, включително
депозитарна такава, вписването в който е предпоставка или ще претърпи промяна в
резултат на сделката в изпълнение на нареждането, данните от представените
документи следва да съответстват на вписаното в съответния регистър;

8. действията по управление на портфейл не противоречат на изискванията на
ЗПФИ или други приложими към дейността на инвестиционния посредник нормативни
актове.

(2) Когато предоставя инвестиционна услуга по ал. 1 на професионален клиент,
инвестиционният посредник може да приеме, че по отношение на продуктите,
сделките и услугите, за които е определен като професионален клиент, той притежава
необходимите опит и познания за целите на ал. 1, т. 5, б. „в".

(3) При вземане на инвестиционно решение при управление на портфейл
инвестиционният консултант определя дали сделката в изпълнение на
инвестиционното решение ще бъде сключена от инвестиционния посредник или
последният ще подаде нареждане за сключване на сделка до трето лице.

(4) Определянето на начина на изпълнение на взетото инвестиционно решение
съгласно ал. 3 се осъществява при спазване на следните правила:

1. инвестиционният посредник подава нареждане на трето лице за изпълнение
при наличие на поне едно от следните условия:

а) инвестиционният посредник не разполага с необходимите организация и
отношения, за да сключи сам сделката в изпълнение на инвестиционното решение;

б) изпълнението на инвестиционното решение чрез трето лице осигурява
по-добър резултат за клиента, определен спрямо факторите за изпълнение, посочени в
следващия раздел;

2. предпочетеният начин осигурява интересите на клиента в по-голяма степен
спрямо другия допустим начин.

(5) Инвестиционният посредник предоставя изискуемата съгласно закона
информация и съответно изисква от клиента предоставянето на информация и
документи във връзка със сключването на договора и неговото изпълнение.
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(6) Условията и редът за сключване на договора, подаване на изискваните
декларации, предоставянето на паричните средства и финансовите инструменти и
възможните изключения от това, както и всички други изисквания във връзка със
сключването и изпълнението на договори за предоставяне на услуги по чл. 2, ал. 1, т. 3
от тези правила, се прилагат така, както са установени в сключения между
инвестиционния посредник и клиента договор, общите условия на инвестиционния
посредник, както и изискванията на действащото законодателство, включително ЗПФИ
и Наредба № 38.

Раздел II

Най-добро изпълнение и най-добър резултат

Чл. 9. (1) Когато инвестиционният посредник изпълнява нареждания при
предоставяне на услугите по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2 или изпълнява взети при
предоставяне на услугата по чл. 2, ал. 1, т. 3 инвестиционни решения, инвестиционният
посредник сключва сделки с финансови инструменти при най-добрите условия и
полагайки усилия за постигане на най-добрия резултат за клиента съобразно
подаденото от нареждане или формираното инвестиционно решение.

(2) Инвестиционният посредник е спазил задължението си за изпълнение на
нареждането или инвестиционното решение по ал. 1 в най-добър интерес на клиента,
ако е положил разумни усилия да установи най-добрата за клиента цена съгласно
условията на нареждането, размер на разходите, вероятност за изпълнение, както и
всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането. При
определяне на факторите за изпълнение и относителната им значимост се прилагат чл.
11 и 12. Същите фактори се използват и при избор на място за изпълнение.

(3) При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, най-
доброто изпълнение на нареждането се определя от общата стойност на сделката,
включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението.
Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко
свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на
изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения,
платими на трети лица, обвързани с изпълнение на нареждането.

(4) За постигане на най-добрия резултат за клиента, в случаите когато
съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка
с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите,
които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на
нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в политиката за изпълнение
на нареждания на посредника, които са подходящи за изпълнението му, се вземат
предвид комисионната на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на
всяко от възможните места за изпълнение.

Чл. 10. (1) Когато инвестиционният посредник предава на трето лице
нареждания на свои клиенти за изпълнение при предоставяне на услугите по чл. 2, ал.
1, т. 2 или подава нареждане в резултат на взето при управление на портфейл
инвестиционно решение на трето лице за изпълнение при предоставяне на услугите по
чл. 2, ал. 1, т. 3, инвестиционният посредник полага всички разумни усилия за
постигане на най-добър резултат за своите клиенти, отчитайки факторите по чл. 9, ал.
2, определени съгласно чл. 11. Относителната значимост на тези фактори се определя
посредством критериите по чл. 12, а за непрофесионалните клиенти - и съобразно
изискванията на чл. 9, ал. 3 и 4.
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(2) Инвестиционният посредник няма право да получава възнаграждение, отстъпка или
непарична облага за предаване на нареждане до конкретно място на търговия или за
изпълнение на нареждане, ако по този начин нарушава изискванията за управление на
конфликт на интереси, разкриване на информация на клиента, правилата за
предоставяне на независими инвестиционни съвети, ограниченията за получаване на
комисионни и облаги, оценката за подходяща услуга, клаузите на договора с клиента,
правилата за създаване и предлагане на финансови инструменти.

Раздел III

Фактори за изпълнение

Чл. 11. (1) Инвестиционният посредник изпълнява клиентски нареждания,
формира инвестиционни решения при управление на портфейл и ги изпълнява,
предава клиентски нареждания и подава нареждания при управление на портфейл за
изпълнение на трето лице съобразно най-добрия интерес на клиента и отчитайки
следните фактори за изпълнение:

1. цена на финансовите инструменти съгласно условията на нареждането;

2. разходи, свързани с изпълнението;

3. вероятност и бързина на изпълнение;

4. вероятност и бързина на сетълмент;

5. вид и същност на нареждането;

6. обем (брой финансови инструменти);

7. други фактори.

(2) Цената на финансовите инструменти е цената за единица търгувано
количество финансови инструменти, обект на сделка за сметка на клиента. При
наличие на повече от едно възможно място на изпълнение инвестиционният
посредник определя най- благоприятното място по отношение на цената, което
позволява постоянно постигане на най-добър резултат по отношение на цената при
изпълнение, като взема предвид механизмите на ценообразуване, включително броя
участници на съответното място на изпълнение, наличието на маркетмейкъри и
тяхното поведение, правилата на организация и търговия на съответното място на
изпълнение. По отношение на конкретна сделка с финансови инструменти
конкретното място на изпълнение, на което може да бъде постигната най-добра цена,
ще бъде определено от възможните места за изпълнение, отчитайки пазарните
условия на различните места на изпълнение и индивидуалните параметри на
подлежащото на изпълнение нареждане или инвестиционно решение, които могат да
окажат влияние на цената. В случаите на предаване или подаване на нареждане на
трето лице за изпълнение инвестиционният посредник определя третото лице, което
може да осигури изпълнение на най-добра цена, при съответно прилагане на
правилата по предходните изречения спрямо местата на изпълнение, до които третите
лица имат достъп.

(3) Разходите, свързани с изпълнението, се определят в зависимост от
конкретното подлежащо на изпълнение нареждане или инвестиционно решение, като
могат да бъдат различни в зависимост от мястото на изпълнение, съответно лицето, на
което инвестиционният посредник подава или предава нареждания за изпълнение, и
могат да включват следните елементи:
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1. комисионно възнаграждение на инвестиционния посредник - определя се
съгласно тарифата на инвестиционния посредник, съответно договора с клиента или
подаденото нареждане, ако там е установено възнаграждение, различно от
предвиденото в тарифата;

2. такси за мястото на изпълнение - такси, дължими във връзка със сключване
на сделката, предмет на нареждането или инвестиционното решение, на съответно
място на изпълнение;

3. такси за клиринг и сетълмент - такси, дължими във връзка с изпълнението на
задълженията по сделката, предмет на нареждането или инвестиционното решение;

4. такси и възнаграждения, платими на трети лица, обвързани с изпълнението -
такси и възнаграждения на лица, до които се предава подадено от клиента нареждане
за изпълнение или се подава нареждане въз основа на инвестиционно решение по
управление на портфейл и други;

5. други разходи - разходи, които са пряко свързани с изпълнението на
съответното нареждане.

(4) Вероятността и бързината на изпълнението зависят от организацията на
търговията на съответното място на изпълнение, която се определя от вида на мястото
на изпълнение, правилата му за работа и изискванията на приложимото към дейността
му законодателство, както и от представителността на съответното място за
изпълнение и ликвидността на съответния финансов инструмент, предмет на
изпълнението. От бързината на изпълнението зависи и цената на финансовите
инструменти, като колкото по- голяма е вероятността за изпълнение и съответно за
бързо изпълнение, толкова по-добре гарантирани са интересите на клиента, доколкото
подадените от него нареждания или формираните от инвестиционния посредник
инвестиционни решения за него могат да се съобразят в максимална степен с
движението на пазара. Инвестиционният посредник при първа възможност изпълнява
подадените от негови клиенти нареждания или формирани при управление на
клиентски портфейл инвестиционни решения, съответно предава такива нареждания
или подава нареждания при управление на портфейл до трето лице, освен ако това би
било явно неизгодно за клиентите.

(5) Факторът вероятност за сетълмент зависи от организацията на сетълмент на
съответното място за изпълнение и визира риска от възникване на пречки пред
доставката или плащането на финансовите инструменти, предмет на сключена сделка,
които да доведат до невъзможност или забавяне на сетълмента. При равни други
условия инвестиционният посредник изпълнява клиентско нареждане или взето при
управление на клиентски портфейл инвестиционно решение, съответно предава или
подава нареждане за изпълнение на трето лице, с оглед постигане на най-голяма
вероятност за сетълмент и съответно най-бърз сетълмент. В зависимост от
последващите инвестиционни намерения на клиента или с оглед стратегията при
управление на портфейл вероятността за осъществяване на сетълмент и
приключването му в установените срокове, както и предвидените срокове за
сетълмент с оглед мястото за изпълнение, могат да придобият водещо значение сред
факторите за изпълнение.

(6) Изпълнението, включително избора на мястото за изпълнение, са в
непосредствена зависимост от вида на нареждането (лимитирано, пазарно и т.н.) и
неговата същност (купува, продава или друго), доколкото е възможно различно
проявление на всеки от всеки от другите фактори за изпълнение в съответствие с вида
и същността на нареждането.
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(7) Обемът на нареждането оказва значително влияние върху цената и
разходите по сделката, като инвестиционният посредник изпълнява, включително
подава или предава на трето лице, нареждания или инвестиционни решения по начин
и на място (лице), които осигуряват минимален негативен ефект по отношение на
цената и разходите по изпълнението. Обемът на нареждането може да е фактор от
съществено значение за определяне на място за изпълнение при голям обем на
нареждането, ако не всички възможни места за изпълнение се характеризират с
необходимата за сключване на сделка в изпълнение на нареждането ликвидност.

Чл. 12. (1) Инвестиционният посредник определя значимостта на факторите за
изпълнение съобразно следните критерии:

1. характеристиките на клиента, включително дали е определен като
непрофесионален или професионален клиент;

2. характеристиките на нареждането на клиента, включително когато
нареждането е свързано със сделка за финансиране с ценни книжа;

3. характеристиките на финансовите инструменти - предмет на нареждането;

4. характеристиките на местата за изпълнение, към които нареждането може да
бъде насочено за изпълнение.

(2) Характеристиките на клиента се преценяват въз основа на задължителната
категоризация на клиента като професионален или непрофесионален клиент, както и
въз основа на предоставената информация във връзка с рисковия му профил, когато
такава е изискуема с оглед преценка дали предоставяната услуга е подходяща за
клиента.

(3) Характеристиките на нареждането се определят според неговата същност
(покупка, продажба и др.) и вид (пазарно, лимитирано и др.).

(4) Характеристиките на финансовите инструменти се определят според вида
им съгласно чл. 4 ЗПФИ и въз основа на допълнителните конкретни обстоятелства,
свързани с даден финансов инструмент: емитент, държава на емитиране, места, на
които инструментът е приет за търговия, конкретни права и задължения, свързани с
финансовия инструмент, падеж.

(5) Характеристиките на местата за изпълнение се определят въз основа на
прилаганите правила и системи за търговия и комисионна политика, брой и
характеристики на участниците, свързани с вероятността за изпълнение и формиране
на най-благоприятна цена.

(6) Когато изпълнява нареждания или взема решение за търгуване с
извънборсови продукти, включително индивидуализирани продукти,
инвестиционният посредник проверява коректността на цената, предлагана на
клиента, като събира пазарни данни, използвани при оценката на цената на този
продукт, и при възможност като извършва сравнения с подобни или съпоставими
продукти.
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Глава трета

Места за изпълнение и трети лица, до които се предават или подават нареждания

Раздел I

Места за изпълнение

Чл. 13. (1) В случаите, когато съгласно тази Политика инвестиционният
посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиент,
инвестиционният посредник може да използва следните видове места за изпълнение:

1. регулиран пазар;

2. многостранна система за търговия (МСТ);

3. организирана система за търговия (ОСТ);

4. систематичен участник;

5. маркет-мейкър;

6. организиран пазар за търговия с квоти за емисии парникови газове;

7. друг доставчик на ликвидност.

(2) Предвид териториалния обхват на притежавания от инвестиционния
посредник лиценз местата за изпълнение по ал. 1 могат да бъдат:

1. на територията на Република България;

2. на територията на друга държава - член на Европейския съюз, или друга
държава от Европейското икономическо пространство, при спазване на съответните
приложими изисквания на ЗПФИ относно извършването от инвестиционния посредник
на дейност на територията на такава държава и въз основа на сключен договор за
клиринг и/или посредничество с трето лице, лицензирано да извършва дейност на
територията на съответната държава членка.

(3) Инвестиционният посредник няма право да определя или събира
комисионни по начини, които дискриминира некоректно между различните места за
изпълнение.

(4) Инвестиционният посредник определя мястото на изпълнение като се
ръководи от принципа за най-добрия резултат, съобразно факторите и правилата за
определяне на относителната им значимост съгласно Глава втора.

(5) С цел постигането на най-добър резултат за клиента, клиентските
нареждания могат да бъдат изпълнявани и извън регулиран пазар, многостранна
система за търговия или организирана система за търговия, при условие, че клиентите
са предварително уведомени и са дали изрично съгласие за това.

(6) При наличие на повече от едно място за изпълнение и при равни други
условия (липса на основание на някое от местата за изпълнение да се даде
предимство при прилагане на принципа за най-добрия резултат, съобразно факторите
за изпълнение и правилата за определяне на относителната им значимост съгласно
Глава втора) мястото за изпълнение се определя при следните условия:

1. в случай че финансовите инструменти се търгуват на регулиран пазар,
многостранна система за търговия или организирана система за търговия, мястото за
изпълнение е съответният регулиран пазар, многостранна система за търговия или
организирана система за търговия;
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2. в случай че финансовите инструменти се търгуват и на регулиран пазар, и на
многостранна система за търговия и/или на организирана система за търговия,
мястото за изпълнение е съответният регулиран пазар;

3. в случай че финансовите инструменти се търгуват на повече от един
регулиран пазар, многостранна система за търговия и/или или организирана система
за търговия, мястото за изпълнение е регулираният пазар или многостранната система
за търговия, където са закупени инструментите (когато сделката, подлежаща на
изпълнение, е за продажба) или където може да се очаква съобразно наличната
информация да бъде сключена последваща сделка за продажбата им (когато сделката,
подлежаща на изпълнение, е за покупка), а ако това не може да бъде определено -
инвестиционният посредник е свободен да определи мястото за изпълнение;
съответно се прилага т. 2.

(7) Когато финансовите инструменти не се търгуват на регулиран пазар,
многостранна система за търговия или организирана система за търговия при отчитане
на факторите за изпълнение, сделка извън регулиран пазар, МСТ или ОСТ е в по-голям
интерес на клиента, инвестиционният посредник може да сключи сделка със себе си в
качеството на насрещна страна или представител на друг свой клиент, когато такова
договаряне е допустимо съгласно установените с клиента договорни отношения, с друг
инвестиционен посредник или с клиент на друг инвестиционен посредник.

(8) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане с предмет акции,
допуснати до търговия на регулиран пазар, което не се изпълнява незабавно съгласно
действащите пазарни условия, инвестиционният посредник е длъжен, освен ако
клиентът даде изрично други нареждания, да улесни възможно най-ранното
изпълнение на подаденото нареждане, като го оповести публично по начин, достъпен
и за другите участници на пазара. Задължението се смята за изпълнено от
инвестиционния посредник с предаване на лимитираното нареждане на регулиран
пазар и/или многостранна система за търговия.

Чл. 14. (1) (изм. с решение на СД от 24.08.2018 г.) При спазване на условията по
чл. 13 към момента на приемане на тази Политика инвестиционният посредник
използва следните водещи места за изпълнение, които позволяват в най-голяма
степен постигане на най-добри възможни резултати за клиента:

1. по отношение на приети за търговия на регулиран пазар в Република
България финансови инструменти (акции, облигации, дялове на колективни
инвестиционни схеми, права и други) – „Българска фондова борса - София" АД;

2. по отношение на компенсаторни инструменти – „Българска фондова борса -
София" АД;

3. по отношение на деривативни договори – вторичния регулиран пазар на
Юръпиън енерджи ексчейндж АГ (European Energy Exchange AG), Лайпциг, Германия;

4. по отношение на деривативни договори – вторичния регулиран пазар на
Интерконтинентал ексчейндж (Intercontinental Exchange, ICE), Лондон,
Великобритания;

5. по отношение на квоти за емисии – вторичния регулиран пазар на Юръпиън
енерджи ексчейндж АГ (European Energy Exchange AG), Лайпциг, Германия;

6. по отношение на квоти за емисии – вторичния регулиран пазар на
Интерконтинентал ексчейндж (Intercontinental Exchange, ICE), Лондон,
Великобритания.
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(2) Мястото за изпълнение по ал. 1, т. 1 и 2 е определено въз основа на
следните съображения:

1. „Българска фондова борса - София" АД е единственият регулиран пазар на
територията на Република България, поради което за приети за търговия на регулиран
пазар единствено в Република България финансови инструменти този регулиран пазар
е единственият възможен;

2. териториалното разположение на регулирания пазар на територията на
държавата, в която инвестиционният посредник осъществява дейност и от която
преимуществено са неговите клиенти, осигурява висока оперативност в работата на
посредника и по-ниски транзакционни разходи в сравнение с изпълнение на
чуждестранен пазар, в случай че емисията финансови инструменти, до които се отнася
нареждането, е приета за търговия на регулиран пазар и в Република България, и в
друга държава;

3. инвестиционният посредник използва системата Еуросис, която е одобрена
от „БФБ-София” АД и чрез нея може да се постигне висока бързина и вероятност за
изпълнение;

4. компенсаторните инструменти се търгуват единствено на „Българска фондова
борса - София" АД.

(3) (изм. с решение на СД от 24.08.2018 г.) Местата за изпълнение по ал. 1, т. 3
– 6 са определени въз основа на следните съображения:

1. Юръпиън енерджи ексчейндж АГ (European Energy Exchange AG), Лайпциг,
Германия и Интерконтинентал ексчейндж (Intercontinental Exchange, ICE), Лондон,
Великобритания са единствените регулирани за търговия с квоти за емисии парникови
газове и водещи европейски пазари за търговия с деривативни финансови
инструменти,

2. инвестиционният посредник има споразумение с трето лице – клирингов
участник в съответния вторичния пазар за търговия и клиринг на квоти емисии и
деривативни финансови инструменти, който осигурява бърз и лесен достъп до
електронната система на вторичния пазар.

(4) По отношение на приети за търговия на регулиран пазар в Република
България финансови инструменти, инвестиционният посредник може да предпочете в
конкретен случай за такива инструменти друго място за изпълнение, включително да
сключи сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, ако с това
ще бъде осигурено спазването на принципа за най-добрия резултат, включително, но
не само, при неликвидни финансови инструменти, възможност за сключване на сделка
при подобри ценови условия за клиента извън регулиран пазар и други, ако са спазени
приложимите изисквания за това съгласно тези Правила.

Чл. 15. Инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар, многостранна система за
търговия или организирана система за търговия в Република България съгласно чл. 13,
ал. 7.

Чл. 16. (1) Определянето на местата за изпълнение съгласно този раздел не е
окончателно, като при основание за определяне на друго място за изпълнение, на
което инвестиционният посредник може постоянно да постигне най-добрите
възможни резултати за клиента, инвестиционният посредник ще актуализира местата
за изпълнение, като своевременно ще уведоми клиентите за това чрез предоставяне
на информация съгласно нормативните изисквания.
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(2) Информацията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 се предоставя на клиента на
траен носител по смисъла на § 1, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ.

Раздел II
Лица, до които се предават или подават нареждания за изпълнение

Чл. 19. (1) В случаите, когато съгласно тази Политика инвестиционният
посредник предава нареждания за изпълнение или подава нареждания за изпълнение
въз основа на формирани при управление на портфейл инвестиционни решения на
трети лица, инвестиционният посредник спазва следните изисквания:

1. предава нареждания за изпълнение или подава нареждания за изпълнение
въз основа на формирани при управление на портфейл инвестиционни решения на
трети лица, които разполагат с необходимите споразумения и механизми за
изпълнение, които да осигурят, че инвестиционният посредник изпълнява
изискванията и задълженията си, определени в тази Политика и Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници, по отношение на
извършването на тази дейност;

2. предаването на нареждания за изпълнение и подаването нареждания за
изпълнение въз основа на формирани при управление на портфейл инвестиционни
решения на трето лице се извършва въз основа на договор, сключен между
инвестиционния посредник и третото лице;

3. инвестиционният посредник постоянно следи за качеството на изпълнение
на третото лице и ефективността на тази Политика и предприема съответни мерки при
установяване на нередности.

(2) За финансови инструменти, търгувани единствено на регулиран пазар и/или
многостранна система за търговия на територията на Република България, както и за
компенсаторни инструменти, инвестиционният посредник може да предава или
подава нареждания съгласно ал. 1 за изпълнение единствено на трети лица, които
имат право да сключват сделки с финансови инструменти на територията на Република
България съгласно действащото законодателство.

(3) За финансови инструменти, различни от посочените в ал. 2,
инвестиционният посредник може да предава или подава нареждания съгласно ал. 1
за изпълнение единствено на трети лица, които съгласно приложимото национално
законодателство имат право да сключват сделки с финансови инструменти, до които
се отнася нареждането.

(4) При определяне на конкретното трето лице, до което инвестиционният
посредник предава или подава нареждания съгласно ал. 1 за изпълнение, съответно
се прилагат правилата по чл. 13, ал. 3-7.

Чл. 20. (1) Към момента на приемане на тази политика инвестиционният
посредник не е установил трайни отношения с трети лица, до които инвестиционният
посредник предава или подава нареждания за изпълнение.

(2) По изключение, за конкретна сделка или група от сделки, въз основа на
изрично нареждане на клиент или когато спазването на принципите за най-добро
изпълнение и най- добър резултат, видът на финансовия инструмент, видът на
нареждането или конкретен интерес на клиента налага това, инвестиционният
посредник може инцидентно, за тази сделка или група от сделки да установи
отношения с трето лице, до което да бъдат предавани нареждания на клиенти или да
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бъдат подавани нареждания въз основа на взети инвестиционни решения при
управление на портфейл, независимо от посоченото в ал. 1.

(3) При установяване на трайни отношения с трето лице, до което да бъдат
предавани нареждания на клиенти или да бъдат подавани нареждания въз основа на
взети инвестиционни решения при управление на портфейл, инвестиционният
посредник ще актуализира местата за изпълнение, като своевременно ще уведоми
клиентите за това чрез предоставяне на информация съгласно нормативните
изисквания.

(4) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане с предмет акции,
допуснати до търговия на регулиран пазар или търгувани на място за търговия, което
не се изпълнява незабавно съгласно преобладаващите пазарни условия, се счита за
публично достъпно, когато инвестиционният посредник е подал нареждането за
изпълнение на регулиран пазар или на МСТ, или когато нареждането е публикувано от
доставчик на услуги за докладване на данни, установен в една държава членка, и
може да бъде изпълнено лесно веднага щом позволят пазарните условия.
Регулираните пазари или МСТ се приоритизират в съответствие с настоящата политика
на инвестиционния посредник така, че да се гарантира изпълнение веднага щом
позволят пазарните условия.

Глава четвърта
Обединяване (групиране) и разделяне на нареждания

Чл. 21. (1) Инвестиционният посредник има право да изпълни нареждане на
клиент, сделка при управление на портфейл въз основа на взето инвестиционно
решение или сделка за собствена сметка, като ги обедини с други клиентски
нареждания и/или сделки при управление на портфейл, само ако са спазени следните
условия:

1. малко вероятно е обединението на нарежданията и/или сделките да е във
вреда на който и да е от клиентите, чиито нареждания или сделки при управление на
портфейл се обединяват;

2. инвестиционният посредник е разяснил на всеки клиент, чието нареждане се
обединява, че обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с
конкретното нареждане;

3. така обединените нареждания и/или сделки ще бъдат разделени въз основа
на тази Политика, която установява правила за разделяне на нареждания, съдържащи
достатъчно подробни, ясни условия за справедливото разделяне на обединените
нареждания и сделки, включително указващи как обемът и цената на нарежданията
определят разделянето им и уреждането на случаите на частично изпълнение.

(2) Могат да бъдат обединявани единствено нареждания на клиенти и/или
сделки въз основа на инвестиционни решения при управление на портфейли на
клиенти, и/или сделки за собствена сметка, които отговарят на следните условия:

1. обединяваните нареждания и сделки са от един вид - или пазарни, или
лимитирани;

2. обединяваните лимитирани нареждания и сделки са на една цена;

3. обединяваните нареждания и сделки подлежат на изпълнение на едно и
също място за изпълнение, определено съгласно тази Политика или съответно за
сделките за собствена сметка - определено съгласно взетото инвестиционно решение;
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4. обединяваните нареждания и сделки са с един и същ срок на валидност;

5. обединените нареждания и сделки са с едни и същи условия за количествено
изпълнение - само допускащи частично изпълнение, доколкото обединяването на
нареждания, изискващи само пълно изпълнение може да затрудни всички
обединявани нареждания и сделки, независимо от техния вид според условията за
количествено изпълнение;

6. обединяването на нарежданията не е в нарушение на принципите за
незабавно, честно и точно изпълнение.

(3) Инвестиционният посредник не обединява големи по отношение на
обичайно търгувания обем финансови инструменти за съответното място за
изпълнение нареждания и/или сделки с други нареждания или сделки, независимо от
обема на последните. Определянето на нареждане или сделка като големи по
отношение на обичайно търгувания обем финансови инструменти за съответното
място за изпълнение се определя от съответното лице (брокер), което следва да
сключи сделката.

Чл. 22. (1) При изпълнение на обединените нареждания и/или сделки в пълен
обем разпределянето се осъществява съобразно параметрите на всяко отделно
нареждане или инвестиционно решение, като нито клиентите, нито инвестиционният
посредник, могат да получат повече или по-малко финансови инструменти от
определените в нареждането или в инвестиционното решение (при покупка) или
повече или по-малко парични средства от дължимите им съобразно прехвърленото
количество (при продажба).

(2) При пълно изпълнение на обединени нареждания и/или сделки на различна
цена за отделни части от общия обем разпределянето се осъществява
пропорционално като всички обединени нареждания и/или сделки получават
изпълнение от всяка сключена срещу изпълненото в резултат на обединеното
нареждане сделка и всяко от тях участва в разпределението от всяка сключена сделка
в обем, пропорционален на обема, с който участва в обединеното нареждане,
получено в резултат на обединяване на подадените клиентски нареждания и/или
сделки в резултат на формирани инвестиционни решения, като съответно се прилагат
правилата по ал. 1 по отношение на общото количество финансови инструменти или
парични средства, дължими в резултат на всички сключени сделки.

Чл. 23. (1) При частично изпълнение на обединените нареждания и/или сделки
разпределянето се осъществява, както следва:

1. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
нареждания и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения при
управление на портфейл, всички обединени нареждания и/или сделки получават
изпълнение от сключените срещу изпълненото в резултат на обединеното нареждане
сделки и всяко от тях участва в разпределението в обем, пропорционален на обема, с
който участва в обединеното нареждане, получено в резултат на обединяване на
подадените клиентски нареждания и/или сделки в резултат на формирани
инвестиционни решения;

2. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
нареждания и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения, от една
страна, и на сделки за собствена сметка на инвестиционния посредник - от друга, ако
инвестиционният посредник може обосновано да докаже, че без обединението не би
могъл да изпълни клиентските нареждания и/или сделки при такива изгодни за
клиентите условия или че въобще не би могъл да ги изпълни, всички обединени
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нареждания и/или сделки получават изпълнение от сключените срещу изпълненото в
резултат на обединеното нареждане сделки и всяко от тях участва в разпределението
в обем, пропорционален на обема, с който участва в обединеното нареждане,
получено в резултат на обединяване на подадените нареждания и/или сделки в
резултат на формирани инвестиционни решения;

3. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
нареждания и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения, от една
страна, и на сделки за собствена сметка на инвестиционния посредник - от друга, ако
инвестиционният посредник не може обосновано да докаже, че без обединението не
би могъл да изпълни клиентските нареждания и/или сделки при такива изгодни за
клиентите условия или че въобще не би могъл да ги изпълни, всички обединени
клиентски нареждания и/или клиентски сделки получават изпълнение от сключените
срещу изпълненото в резултат на обединеното нареждане сделки и всяко от тях
участва в разпределението в обем, пропорционален на обема, с който участва в
обединеното нареждане, получено в резултат на обединяване на подадените
нареждания и/или сделки в резултат на формирани инвестиционни решения, като
единствено в случай че при така осъщественото разпределение всички обединени
клиентски нареждания и/или сделки са изпълнени изцяло, инвестиционният
посредник получава изпълнение за обединената с тези клиентски нареждания и/или
сделки сделка за собствена сметка, за остатъка от изпълнението.

(2) При частично изпълнение на обединени нареждания и/или сделки на
различна цена за отделни части (сключени са две или повече сделки на различна
цена), разпределянето се осъществява както следва:

1. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
решения и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения при
управление на портфейл, всички обединени нареждания и/или сделки получават
изпълнение от всяка сключена срещу изпълненото в резултат на обединеното
нареждане сделка и всяко от тях участва в разпределението от всяка сключена сделка
в обем, пропорционален на обема, с който участва в обединеното нареждане,
получено в резултат на обединяване на подадените клиентски нареждания и/или
сделки в резултат на формирани инвестиционни решения;

2. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
нареждания и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения, от една
страна, и на сделки за собствена сметка на инвестиционния посредник - от друга, ако
инвестиционният посредник може обосновано да докаже, че без обединението не би
могъл да изпълни клиентските нареждания и/или сделки при такива изгодни за
клиентите условия или че въобще не би могъл да ги изпълни, всички обединени
нареждания и/или сделки получават изпълнение от всяка сключена срещу
изпълненото в резултат на обединеното нареждане сделка и всяко от тях участва в
разпределението от всяка сключена сделка в обем, пропорционален на обема, с който
участва в обединеното нареждане, получено в резултат на обединяване на подадените
нареждания и/или сделки в резултат на формирани инвестиционни решения;

3. когато обединеното нареждане е резултат на обединяване на клиентски
нареждания и/или клиентски сделки въз основа на инвестиционни решения, от една
страна, и на сделки за собствена сметка на инвестиционния посредник - от друга, ако
инвестиционният посредник не може обосновано да докаже, че без обединението не
би могъл да изпълни клиентските нареждания и/или сделки при такива изгодни за
клиентите условия или че въобще не би могъл да ги изпълни, всички обединени
клиентски нареждания и/или клиентски сделки получават изпълнение от всяка
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сключена срещу изпълненото в резултат на обединеното нареждане сделка и всяко от
тях участва в разпределението от всяка сключена сделка в обем, пропорционален на
обема, с който участва в обединеното нареждане, получено в резултат на обединяване
на подадените нареждания и/или сделки в резултат на формирани инвестиционни
решения, като разпределението започва от сделката с най-благоприятна по отношение
на обединеното нареждане цена като последователно се продължава със сделките със
следващата съобразно критерият най- благоприятна цена сделки; единствено в случай
че при така осъщественото разпределение всички обединени клиентски нареждания
и/или сделки са изпълнени изцяло, инвестиционният посредник получава изпълнение
за обединената с тези клиентски нареждания и/или сделки сделка за собствена
сметка, за остатъка от изпълнението.

(3) Инвестиционният посредник, когато е обединил сделка за собствена сметка
с едно или повече нареждания на клиенти и/или сделки по управление на портфейл,
няма право да разделя сключените сделки по начин, който е във вреда на клиента.

(4) Инвестиционният посредник прилага процедура за избягване на повторно
разпределяне на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски
нареждания, когато това е във вреда на клиента, при стриктно спазване на горните
алинеи.

Глава пета
Запознаване на клиентите с Политиката

Чл. 24. (1) Инвестиционният посредник предоставя, съгласно изискванията на
действащото законодателство и съобразно установеното в отношенията му с
конкретния клиент, на всички свои настоящи и потенциални клиенти тази Политика,
като при поискване от страна на клиент дава допълнителни разяснения по нея.

(2) С предоставянето на тази Политика на клиент той се счита запознат с нея,
както и с обстоятелството, че всички специални инструкции от страна на клиента могат
да попречат на инвестиционния посредник да предприеме необходимите действия за
постигане на най-добро изпълнение и най-добър резултат за клиента при
осъществяване на услугите по чл. 2 в съответствие с тази Политика, за тази част или
аспект на нареждането или сделката при управление на портфейл, до които се отнасят
специалните инструкции на клиента.

(3) С подписването на договор с инвестиционния посредник за предоставяне на
услугите по чл. 2 клиентът се съгласява услугите - предмет на договора, да се
осъществяват съгласно тази Политика.

(4) Инвестиционният посредник уведомява клиентите си за съществени
промени в тази Политика.

Чл. 25. (1) При наличие на искане от страна на клиент инвестиционният
посредник е длъжен да докаже, че е осъществил услугите по предмета на договора с
клиента, при спазване на тази Политика.

(2) Когато инвестиционният посредник избере други дружества за
предоставянето на услуги за изпълнение на нареждания, той обобщава и оповестява
публично, ежегодно, за всеки клас финансови инструменти, първите пет
инвестиционни посредника по търгувани обеми, на които е предавал или пласирал
клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, и информация
относно качеството на полученото изпълнение. Информацията трябва да съответства
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на информацията, публикувана в съответствие с техническите стандарти разработени
по член 27, параграф 10, буква б) от Директива 2014/65/ЕС.

(3) По разумно искане на клиент инвестиционните посредници предоставят на
своите клиенти или потенциални клиенти информация относно субектите, на които
нарежданията се предават или пласират за изпълнение.

Глава шеста
Преглед, проверка и актуализация на Политиката

Чл. 26. (1) Инвестиционният посредник постоянно следи за ефективността на
тази Политика, както и дали на определените места за изпълнение, съответно от
третите лица, с които има сключени споразумения инвестиционният посредник да
предава и подава нареждания за сделки с финансови инструменти, може да бъде
постигнато най-добро изпълнение, съответно най-добър резултат, включително следи
за качеството на изпълнение от тези трети лица.

(2) Инвестиционният посредник веднъж годишно извършва проверка на
Политиката и споразуменията за изпълнение на нареждания.

(3) Проверка по ал. 2 се извършва и при всяка съществена промяна, която може
да се отрази на възможността на инвестиционния посредник последователно да
осигурява най- добри резултати за своите клиенти при използването на местата за
изпълнение, които са включени в политиката за изпълнение на нареждания, съответно
- при подаване или предаване на нареждания за сметка на клиенти до трети лица.

(4) Съществена промяна по смисъла на ал. 3 е всяко важно събитие, което може
да засегне параметрите за най-добро изпълнение, като разходи, цена, скорост,
вероятност за изпълнение и сетълмент, размер, естество и всяко друго съображение,
имащо значение за изпълнението на нареждането. Инвестиционният посредник
оценява дали е настъпила съществена промяна и разглежда въпроса за промяна на
относителната значимост на факторите за най-добро изпълнение с оглед на спазването
на основното изискване за най-добро изпълнение.

(5) В случай че в резултат на действията по предходните алинеи
инвестиционният посредник констатира нередности, той предприема действия по
отстраняването им чрез актуализация на тази Политика и/или промяна в третите лица,
чрез които се осигурява изпълнение, или в сключените с тях споразумения.

Допълнителна разпоредба

§ 1 Използваните в тази политика думи, изрази и термини имат значението,
което им придават ЗПФИ, Наредба № 38, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и
Регламент 1287/2006 на Европейската комисия.

Заключителни разпоредби

§ 2 Политиката е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за пазарите
на финансови инструменти, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

§ 3 Политиката е приета на заседание на Съвета на директорите на „ЗАГОРА
ФИНАКОРП" АД, проведено на 16.05.2018 г. , изменена на заседание на Съвета на
директорите на Дружеството, проведено на 24.08.2018 г.



Политика за изпълнение на клиентски нареждания 2018 г.

21 / 29



Политика за изпълнение на клиентски нареждания 2018 г.

22 / 29

Приложение № 1

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за предоставяните от ИП „Загора Финакорп“ АД услуги
чрез електронна система ZF Trader

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ZF Trader е специализиран софтуер, който осигурява:

1.1. отдалечен достъп на Клиента в реално време до сметките му за пари и/или
финансови инструменти, в т.ч. информация за салда и наличности, движения и
операции;

1.2. получаване на текущи котировки и подаване на нареждания за сключване на
сделки с финансови инструменти, търгувани на „Българска фондова борса – София“ АД;

1.3. подаване на нареждания за парични преводи, получаване на потвърждения и
друга информация.

2. По своя преценка ИП „Загора Финакорп“ АД може да добавя в системата ZF
Trader текущи котировки и възможност за подаване на нареждания за сключване на
сделки с финансови инструменти, които се търгуват на други, различни от посочения в
т. 1.2, регулиран пазар, както и да включва нови функционалности или да ограничи
съществуващи такива.

3. ИП определя минималните технически изисквания за ползване на системата ZF
Trader.

4. Инвестиционният посредник предоставя услуги чрез системата ZF TRADER, както
следва:

4.1. за услугите по т. 1.1. - 24 часа в денонощието;

4.2. за услугите по т. 1.2. - в рамките на работното време на БФБ-София АД;

4.3. за услугите по т. 1.3. - в рамките на работното време на ИП.

5. ИП уведомява Клиента за промени във времето на предоставяне на съответните
услуги чрез системата ZF Trader.

РАЗДЕЛ ІІ

ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА
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6. Достъпът до системата ZF Trader е възможен с въвеждане на потребителско име
и парола, предназначени за ауторизация при ползване на услугите, предоставяни чрез
системата.

7. За получаване на достъп до услугите, предоставяни от ИП чрез системата ZF
Trader, Клиентът:

7.1. сключва договор за финансово посредничество с ИП и получава потребителско
име и парола за достъп до системата ZF Trader;

7.2. инсталира системата ZF Trader на своя компютър като следва указанията,
публикувани на интернет страницата на ИП: http://zf-bg.com/;

7.3. при първото стартиране на системата ZF Trader, с цел гарантиране на
информационната сигурност и защитеност на данните, системата ще изиска от Клиента
незабавно да смени първоначалната си парола за достъп, предоставена му от
Инвестиционния посредник. В полето „Стара парола“ Клиентът следва да изпише
старата парола. В полетата „Нова парола“ и „Потвърждение на новата парола“ се
въвежда новата парола, известна единствено на Клиента. Повторното въвеждане на
новата парола се прави с цел да се избегнат евентуални грешки при изписването.

8. ИП може временно или постоянно да прекрати достъпа на Клиента до системата
ZF TRADER в случай, че Клиентът:

8.1. не се легитимира по подходящ начин и/или не представи изискуемите от
Инвестиционния посредник документи, необходими за сключването на договор за
финансово посредничество с Клиента;

8.2. с поведението си в глобалната мрежа и/или по начина, по който използва
системата ZF TRADER, представлява заплаха за сигурността и надеждността на данните;

8.3. е осъществил „атака” на сървъра на ИП чрез неоснователно генериране на
прекомерен трафик;

8.4. е направил опит да „пробие” сигурността на системата;

8.5. е прекратил договорните си отношения с ИП и/или не е използвал услугите,
посочени в т. 1.2. за период по-дълъг от една година.

9. ИП прекратява достъпа на Клиента до системата ZF TRADER и в случаите, когато
това произтича от изискванията на закон или подзаконов нормативен акт.

10. ИП може едностранно да прекрати, временно или постоянно, достъпа до
системата ZF TRADER, когато установи, че технически проблеми в комуникацията,
хардуерен или софтуерен проблем, или други обстоятелства, значително затрудняват
или правят невъзможно функционирането на системата или продължаването на
функционирането на системата при тези проблеми и/или обстоятелства може да
накърни интересите на Клиента и/или на ИП.



Политика за изпълнение на клиентски нареждания 2018 г.

24 / 29

11. При прекратяване на достъпа до системата ZF TRADER, ИП и Клиентът са
задължени да изпълнят поетите насрещни ангажименти по сделките, сключени между
тях преди прекратяването на достъпа. Условията по сключените сделки, преди
прекратяване на достъпа, остават без промяна. ИП не дължи обезщетение за
допълнителните разходи или други вреди, които могат да възникнат за Клиента
вследствие на прекратяване на достъпа му до системата ZF TRADER.

РАЗДЕЛ ІІІ

СИГУРНОСТ НА СИСТЕМАТА

12. Клиентът може да ползва системата ZF TRADER само след като се идентифицира
с потребителско име и парола. При първото влизане в системата Клиентът е задължен
да смени предоставената му от Инвестиционния посредник парола.

13. ИП и Клиентът приемат и се съгласяват, че всяко електронно изявление,
подадено/изпратено от Клиента към ИП чрез системата ZF TRADER, има значението на
автентичен документ, подписан от Клиента със саморъчен подпис, и е еквивалентен на
такъв документ.

14. ИП и Клиентът приемат и се съгласяват, че всяко електронно изявление от
Клиента към ИП се счита за изпратено и съответно получено с постъпването му в
информационната система на ИП. Този факт се установява с присвояването на пореден
номер в съответния регистър на информационната система на ИП.

15. При изпълнение на съответното нареждане на Клиента, респективно при
сключване на сделка, информационната система на ИП генерира потвърждение, до
което Клиентът има достъп в реално време. ИП и Клиентът приемат и се съгласяват, че
всяко такова потвърждение има значението на автентичен документ и е еквивалентно
на такъв документ.

16. Клиентът отговаря за всички свои действия, които е извършил и/или инициирал,
чрез предоставения му достъп до системата ZF TRADER, на базата на положителна
електронна идентификация.

17. ИП се задължава да обработва нарежданията, получени чрез системата ZF
TRADER и да счита всяко подадено по този начин нареждане за надлежно оформен
документ, без допълнителни проверки или представяне на допълнителни документи
на хартиен носител, освен когато законът изисква квалифицирана писмена форма или
представянето на допълнителни документи.

18. Клиентът е длъжен да пази в тайна потребителското си име и парола и да полага
необходимите грижи за съхранението им по начин, който изключва достъпа на трети
лица до тях. ИП не носи отговорност в случай, че клиентът предостави своята парола за
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достъп до ZF TRADER на трети лица и те извършат действия от негово име и за негова
сметка, независимо от начина, по който това е станало.

19. ИП и Клиентът са длъжни да полагат всички разумни усилия за осигуряване
сигурността на системата ZF TRADER.

20. При възникване на съмнение у Клиента, че потребителското му име и парола са
станали известни на други лица, той е длъжен незабавно да предприеме действия за
прекратяване на достъпа до системата със съответното потребителско име и парола,
като незабавно се свърже с ИП.

21. ИП прекратява достъпа до системата ZF TRADER незабавно след получаване на
информацията по предходната точка, без да прави проверка на източника на тази
информация. ИП може да прекрати достъпа до системата и по своя инициатива, във
всеки случай, когато се усъмни в положителната електронна идентификация на
Клиента.

22. Нарежданията, които са подадени, респективно сделките, които са сключени,
преди прекратяването на достъпа до системата по т. 21, се изпълняват от ИП и/или
Клиента, при условията, при които са подадени, респективно сключени. Когато това е
възможно, ИП и Клиентът, с оглед опазване на техните интереси, могат да договорят и
други условия за довършване изпълнението на тези нареждания и/или сделки.

23. Достъпът до системата, прекратен при условията на т. т. 20 - 21 се възстановява
по реда, предвиден в т. 7 от настоящите Специални правила.

РАЗДЕЛ ІV

ОБЩ РЕД ПРИ ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ZF
TRADER

24. При подаване на нареждания чрез системата ZF TRADER, Клиентът е длъжен да
спазва приложимото българско законодателство, Общите условия на ИП, приложими
към договорите с клиентите, настоящите Специални правила и правилата на
съответния регулиран пазар на финансови инструменти, както и да разполага по
сметките си при ИП с необходимите парични средства или финансови инструменти, по
начина и в размера, посочени по-долу и/или предвидени в Общите условия на ИП,
приложими към договорите с клиенти и/или Тарифата за таксите и комисионите на ИП.

25. Клиентът може да подава чрез системата ZF TRADER всички нормативно
установени и/или определени с правилата на съответния регулиран пазар видове
нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти. Периодът на активност
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на нарежданията, подадени като валидни „до отмяна“ или до конкретна дата се
определя от правилата на съответния пазар.

26. ИП обработва нарежданията по т. 25 по реда на тяхното постъпване в
електронната му система. ИП изпълнява нарежданията, доколкото и когато пазарните
условия позволяват това, като лимитираните поръчки се изпълняват по цена, която не е
по-неблагоприятна за КЛИЕНТА от посочената от него в съответното нареждане, а
пазарните поръчки се изпълняват при първа възможност, по текуща цена.

27. ИП полага максимални усилия да изпълни съответното нареждане на КЛИЕНТА
възможно най-бързо. Котировките, които Клиентът получава чрез системата ZF TRADER
имат информативен характер. ИП не може да гарантира изпълнението на пазарна
поръчка по цена равна на котировката, която Клиентът е получил чрез системата ZF
TRADER, в момента на подаване на нареждането.

28. ИП изпълнява нарежданията на Клиента в съответствие с настоящите Специални
правила, Общите условия на ИП, приложими към договорите с клиенти и приложимото
българско законодателство.

29. При подаване на нареждане Клиентът задължително следва да разполага по
паричната си сметка с наличност в размер на 100 % от стойността на съответното
нареждане за покупка на финансови инструменти. При продажба на финансови
инструменти през системата ZF TRADER нетните приходи от тях се отчитат в пълен
размер за целите на изчисляването на наличността по сметката на Клиента съгласно
изр. първо.

РАЗДЕЛ V

ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

30. При подаване на нареждане за сключване на сделка с финансови инструменти,
системата ZF TRADER изисква от Клиента да декларира определени обстоятелства.
Инвестиционният посредник няма да изпълни нареждане на Клиента, ако Клиентът
откаже да подаде декларациите по предходното изречение или ги подаде със
съдържание, което противоречи на изискванията на нормативната уредба.

РАЗДЕЛ VІ

НАРЕЖДАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

31. Нарежданията за извършване на плащания в национална валута по сметка във
финансова институция се изпълняват с вальор същия работен ден, когато са подадени
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до 15.00 ч. на съответния ден. Нарежданията, подадени след този час се изпълняват с
вальор следващия работен ден.

32. Нарежданията за извършване на плащания в чуждестранна валута по сметка в
друга финансова институция се изпълняват с вальор същия работен ден, когато са
подадени до 12.00ч. на съответния ден. Нарежданията, подадени след този час се
изпълняват с вальор следващия работен ден.

33. ИП изпълнява нареждания за плащане само до размера на свободните средства
по паричната сметка на КЛИЕНТА. Нарежданията за плащане, за които няма налични
свободни парични средства, се анулират служебно и не се изпълняват от ИП.

34. За целите на настоящите Специални правила вальор е денят, в който ИП е
инициирал съответното плащане.

РАЗДЕЛ VІІ

ТАКСИ И КОМИСИОНИ

35. ИП предоставя безплатен достъп до системата ZF TRADER.

36. За подадените нареждания Клиентът дължи таксите, комисионите и лихвите,
предвидени в Тарифата за таксите и комисионите на ИП по операциите с клиенти.

37. Клиентът дава съгласие ИП служебно да задължава сметките му със сумата на
всички дължими такси, комисиони и лихви, включително и да извършва арбитражни
операции по паричните сметки на Клиента по текущите курсове „купува” и „продава”
на ИП, когато това е необходимо за покриване на задълженията на Клиента в
съответната валута.

РАЗДЕЛ VІІІ

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

38. Клиентът носи отговорност за всички неблагоприятни последици, които
възникнат или биха могли да възникнат за него, вследствие на грешно или неточно
подадени нареждания.

39. ИП носи отговорност за неточно или неправилно изпълнение на нарежданията
на Клиента.
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40. Рискът от неправомерни действия на трети лица, свързан с подаването на
нареждания, респективно сключването на сделки, чрез използване на системата ZF
TRADER, е изцяло за сметка на Клиента, освен когато ИП не е положило дължимата
грижа.

41. ИП не носи отговорност за неизпълнение или за ненавременно изпълнение на
нареждане, подадено чрез системата ZF TRADER, по причини извън неговия контрол,
включително, но неограничено, поради технически проблеми, форсмажорни
обстоятелства и др.

РАЗДЕЛ ІХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42. Когато поради технически причини, Клиентът временно не може да използва
системата ZF TRADER, съответните нареждания, могат да бъдат подавани по телефона.
В този случай Клиентът се легитимира съгласно изискванията на действащото
законодателство в тази област и Общите условия на ИП. Инструкциите на Клиента,
подадени устно по телефона, се записват от Инвестиционния посредник, за което
Клиентът дава своето предварително и безусловно съгласие. Инвестиционният
посредник може да не изпълни нареждането на Клиента, ако се усъмни в неговата
самоличност.

43. Настоящите Специални правила се прилагат и когато Клиентът не използва
системата ZF TRADER, за да ползва услугите по т. 1.

44. Клиентите приемат настоящите Специални правила чрез изразяване на изрично
съгласие при изтегляне на системата ZF TRADER от уеб-страницата на ИП –
http://zf-bg.com/.

45. ИП може да променя настоящите Специални правила, за което уведомява
Клиента. В случай, че Клиентът изрично не откаже приемането на промените по
предходното изречение, всяко ползване от него на услугите, предоставяни от ИП чрез
системата ZF TRADER, след уведомяването за настъпилите промени, ще се счита за
приемане на измененията от страна на Клиента.

46. В случай, че Клиентът не приема промените в Специалните правила, същият
следва писмено да уведоми за това ИП. Нарежданията, респективно сделките в процес
на изпълнение, в случай, че има такива, се довършват при условията, при които са
подадени, респективно сключени, след което достъпът на Клиента до системата ZF
TRADER се прекратява.



Политика за изпълнение на клиентски нареждания 2018 г.

29 / 29

47. Всички уведомления от ИП към Клиента във връзка с услугите, предоставяни
чрез системата ZF TRADER, начина на работа и др., включително и уведомленията по т.
46, се извършват чрез изпращане на съобщение в системата ZF TRADER, на посочения
от Клиента електронен адрес, или публикуване на интернет страницата на ИП –
http://zf-bg.com/.


