
 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-07-16

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

12:30:00 2 588,800.68        115.19 12:30:13 500,000.00       OTC XOFF

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-08-01

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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 BG2040019213

Валута BGN



 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

4

11:30:00 1

12:00:00 2 501,022.13        100.02 12:20:14 500,000.00       OTC XOFF

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-08-05

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1208855889

Класификация на инструмента XS1208855889

Валута EUR



 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

4

11:30:00 1

12:00:00 2 930,626.31        118.35 12:24:28 780,000.00       OTC XOFF

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-08-26

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

11:30:00 1

2

13:00:00 3 1,181,015.07     115.2 13:14:25 1,000,000.00    OTC XOFF

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-09-11

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1208855889

Класификация на инструмента XS1208855889

Валута EUR



 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:00:00 1 906,331.97        119.625 9:19:18 750,000.00       OTC XOFF

2

3

4

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-09-12

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1 2,308,295.63     115.31 9:43:17 2,000,000.00    OTC XOFF

2 1,961,881.28     115.30 9:49:48 1,700,000.00    OTC XOFF

3 115,404.78        115.30 9:52:26 100,000.00       OTC XOFF

4 230,809.56        115.30 9:53:12 200,000.00       OTC XOFF

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-09-13

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1382696398

Класификация на инструмента XS1382696398

Валута EUR



 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

11:00:00 4 1,256,754.10     124.20 11:28:19 1,000,000.00    OTC XOFF

11:30:00 1

12:00:00 2 2,136,991.97     124.23 12:33:01 1,700,000.00    OTC XOFF

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-09-13

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

XS1208856341

Класификация на инструмента XS1208856341

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1 650,520.97        128.61 9:54:05 500,000.00       OTC XOFF

2 650,420.97        128.59 10:14:43 500,000.00       OTC XOFF

3

4

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2019-09-25

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-07-2019 до 30-09-2019

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

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)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:00:00 1

2

3

4

11:30:00 1

2

3

13:30:00 1 230,446.89        115.03 13:51:13 200,000.00       OTC XOFF

2

3

15:30:00 1

2

3

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

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)


