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АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ НАРЕЖДАНИЯ, 

ПОДАДЕНИ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА чл.3, параграф 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 

ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ– 31 ДЕКЕМВРИ 2017г. 

 

През изминалата 2017г. инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД е приел 

нареждания за следните класове финансови инструменти: 

− Капиталови инструменти – акции и депозитарни разписки със стъпка на 

котиране за ликвидност/обхват 1 и 2 (от 0 до 79 сделки на ден); 

− Други инструменти. 

При изпълняването на клиентските нареждания, ИП е спазвал „Политика за 

изпълнение на нареждания на клиенти на инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ 

АД“. 

 

Заключенията от направения анализ, относно качеството на изпълнение на 

клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти, сключени през 2017г. 

 

1. Обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на 

фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятност за 

изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително 

качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение  ( 

информация по чл.3, параграф 3, буква а) ); 

 

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД изпълнява нареждането на 

клиента като предприема стъпки за получаване на възможно най-добър 

резултат за клиента, отчитайки следните фактори: 

− най-добра цена за клиента, съгласно условията на нареждането; 

− размера на разходите, свързани с изпълнението на нареждането; 

− бързината на изпълнение на нареждането и вероятността от 

изпълнение на нареждането; 

− бързината на сетълмента; 

− обема и характера на нареждането; 

− други обстоятелства, специфични за конкретното нареждане. 

 

2. Описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща 

собственост по отношение на което и да е било от местата за изпълнение 

на нарежданията ( информация по чл.3, параграф 3, буква б) ); 

 

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД няма тесни връзки, 

конфликт на интереси и обща собственост по отношение на което и да е 

място на изпълнение на нарежданията. 
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3. Описание на всякакви специални договорености с всички места на 

изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, 

отстъпки, рабати или получени непарични облаги (информация по чл.3, 

параграф 3, буква в) ); 

 

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД не прилага специални 

договорености с различните места на изпълнение по отношение на извършени 

или получени плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги. 

 

4. Описание на факторите, които са довели ди промяна в списъка на 

местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на 

посредника, ако такава промяна е настъпила (информация по чл.3, 

параграф 3, буква г) ); 

 

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД не е правил промяна в 

списъка на местата за изпълнение през 2017г. 

 

5. Обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в 

зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът 

третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да 

засегне договореностите за изпълнение на нарежданията (информация по 

чл.3, параграф 3, буква д) ); 

 

Всички клиенти на инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД се 

третират равностойно по отношение на изпълнението на подадените от тях 

нареждания, независимо от категоризацията на отделния клиент. 

 

6. Обяснение дали други критерии са били предпочетени пред 

непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на 

клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 

осигуряване на възможно най-добрия резултат по отношение на общите 

разходи на клиента (информация по чл.3, параграф 3, буква е) ); 

 

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД няма други критерии при 

изпълнение на нарежданията, освен в случай, че клиента изрично предостави 

други специфични изисквания. 

 

7. Обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал 

всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, 

включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 

2017/575 (информация по чл.3, параграф 3, буква ж) ); 
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Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД не е използвал данни, 

свързани с качеството на изпълнение, тъй като данните по Делегиран 

регламент (ЕС) 2017/575 за 2017г., все още не са публикувани. 

 

8. Когато е приложимо, описание на начина,  по който инвестиционният 

посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 

създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС (информация 

по чл.3, параграф 3, буква з) ); 

 

Не е приложимо. 

 

 

 

 


