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В член 1: 

вместо: „В настоящия регламент се установяват задълженията на местата за 

изпълнение да публикуват данни във връзка с качеството на изпълнение на 

сделките.“, 

 

да се чете:   „В настоящия регламент се установява конкретното съдържание, 

форматът и периодичността на данните, които трябва да се публикуват от 

местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките.“. 

 

В член 2, буква б): 

вместо: „б) специфичен за финансовия инструмент размер“ означава размер, който е 

специфичен за дадена облигация, структуриран финансов продукт, квота за 

емисии или дериват, търгуван на място на търговия, за който няма ликвиден 

пазар, като сделките с такива инструменти може да подлежат на отложено 

публикуване в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 600/2014;“, 

 

да се чете:   „б) „специфичен за финансовия инструмент размер“ означава размер, 

който е специфичен за дадена облигация, структуриран финансов продукт, 

квота за емисии или дериват, търгуван на място на търговия, за който няма 

ликвиден пазар и когато сделките с такива инструменти подлежат на отложено 

публикуване в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 600/2014;“ 

 

В член 3, параграф 2, втората алинея: 

 

вместо: „Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация за финансовия инструмент в съответствие с трета алинея.“, 

 

да се чете:  „Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно вида на финансовия инструмент в съответствие с трета 

алинея от настоящия параграф.“. 

 

В член 4, първата и втората алинеи: 

вместо: „Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация по отношение на цената за всеки ден на 
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търговия, през който са изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в 

съответствие с трета алинея. 

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно цената за всеки ден на търговия, през който са 

изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в съответствие с трета 

алинея:“, 

 

да се чете:   Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация по отношение на цената за всеки ден на 

търговия, през който са изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в 

съответствие с трета и четвърта алинея от настоящия член.  

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно цената за всеки ден на търговия, през който са 

изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в съответствие с трета и 

четвърта алинея от настоящия член.“. 

 

В член 5, първата и втората алинеи:  

вместо: „Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация относно разходите, начислявани от мястото на 

търговия на всички членове или потребители на мястото, в съответствие с 

трета алинея. 

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно разходите, начислявани от местата за изпълнение на 

всички членове или потребители на мястото, в съответствие с трета алинея.“, 

 

да се чете:   „Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация относно разходите, начислявани от мястото на 

търговия на всички членове или потребители на мястото, в съответствие с 

трета алинея от настоящия член. 

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно разходите, начислявани от местата за изпълнение на 
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всички членове или потребители на мястото, в съответствие с трета алинея от 

настоящия член.“  

 

В член 6, първата и втората алинеи:  

вместо: „Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация относно вероятността за изпълнение за всеки 

ден на търговия в съответствие с трета алинея. 

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, информация 

относно вероятността за изпълнение за всеки ден на търговия в съответствие с 

трета алинея.“, 

 

да се чете:   „Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, информация относно вероятността за изпълнение за всеки 

ден на търговия в съответствие с трета алинея от настоящия член. 

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

информация относно вероятността за изпълнение за всеки ден на търговия в 

съответствие с трета алинея от настоящия член.“. 

 

В член 7, параграф 1, първата и втората алинеи:  

вместо: „1.   Местата на търговия и систематичните участници, които функционират в 

условията на система за търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за 

нареждания, основана на непрекъснати котировки или друг вид система за 

търговия, които разполагат с посочената информация, публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) 

№ 600/2014, допълнителна информация към референтните часове, посочени в 

член 4, буква а), подточки i) и ii), за всеки ден на търговия в съответствие с 

трета алинея. 

Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за нарежданията, основана на 

непрекъснати котировки или друг вид система за търговия, които разполагат с 

посочената информация, публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и за всеки финансов инструмент, който не подлежи на 

задължението за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

допълнителна информация към референтните часове, посочени в член 4, буква 

а), подточки i) и ii), за всеки ден на търговия в съответствие с трета алинея.“, 
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да се чете:   „1.    Местата на търговия и систематичните участници, които 

функционират в условията на система за търговия при непрекъснат аукцион 

чрез регистър за нареждания, основана на непрекъснати котировки или друг 

вид система за търговия, които разполагат с посочената информация, 

публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки 

финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно 

членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна информация към 

референтните часове, посочени в член 4, буква а), подточки i) и ii), за всеки ден 

на търговия в съответствие с трета алинея от настоящия параграф. 

Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за нарежданията, основана на 

непрекъснати котировки или друг вид система за търговия, които разполагат с 

посочената информация, публикуват за всеки пазарен сегмент, който те 

организират, и за всеки финансов инструмент, който не подлежи на 

задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 

600/2014, допълнителна информация към референтните часове, посочени в 

член 4, буква а), подточки i) и ii), за всеки ден на търговия в съответствие с 

трета алинея от настоящия параграф.“. 

 

В член 7, параграф 2, първата и втората алинеи:  

вместо: „2.   Местата на търговия и систематичните участници, които функционират в 

условията на система за търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за 

нарежданията, основана на непрекъснати котировки или друг вид система за 

търговия, които разполагат с посочената информация, публикуват за всеки 

пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който 

подлежи на задължението за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) 

№ 600/2014, допълнителна информация за всеки ден на търговия в 

съответствие с трета алинея. 

Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за нарежданията, система, 

основана на непрекъснати котировки или друг вид системи за търговия, които 

разполагат с посочената информация, публикуват за всеки пазарен сегмент, 

който те организират, и за всеки финансов инструмент, който не подлежи на 

задължението за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

допълнителна информация за всеки ден на търговия в съответствие с трета 

алинея.“, 

 

да се чете:   „2.    Местата на търговия и систематичните участници, които 

функционират в условията на система за търговия при непрекъснат аукцион 

чрез регистър за нарежданията, основана на непрекъснати котировки или друг 

вид система за търговия, които разполагат с посочената информация, 

публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки 

финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно 

членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна информация за 

всеки ден на търговия в съответствие с трета алинея от настоящия параграф. 

Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия при непрекъснат аукцион чрез регистър за нарежданията, система, 
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основана на непрекъснати котировки или друг вид системи за търговия, които 

разполагат с посочената информация, публикуват за всеки пазарен сегмент, 

който те организират, и за всеки финансов инструмент, който не подлежи на 

задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 

600/2014, допълнителна информация за всеки ден на търговия в съответствие с 

трета алинея от настоящия параграф.“. 

 

 

 

В член 7, параграф 3, първата и втората алинеи:  

вместо: „3.   Местата на търговия и систематичните участници, които функционират, 

независимо дали изцяло или частично, в условията на система за търговия, 

основана на непрекъснати котировки, публикуват за всеки пазарен сегмент, 

който те организират, и финансов инструмент, който подлежи на задължението 

за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, 

допълнителна информация в съответствие с трета алинея.  

Местата за изпълнение, които функционират, независимо дали изцяло или 

частично, в условията на система за търговия, основана на непрекъснати 

котировки, публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за 

всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението за търговия 

съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна 

информация в съответствие с трета алинея.“,  

 

да се чете:   „3. Местата на търговия и систематичните участници, които 

функционират, независимо дали изцяло или частично, в условията на система 

за търговия, основана на непрекъснати котировки, публикуват за всеки пазарен 

сегмент, който те организират, и финансов инструмент, който подлежи на 

задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 

600/2014, допълнителна информация в съответствие с трета алинея от 

настоящия параграф.  

Местата за изпълнение, които функционират, независимо дали изцяло или 

частично, в условията на система за търговия, основана на непрекъснати 

котировки, публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за 

всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението за търговия 

съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна 

информация в съответствие с трета алинея от настоящия параграф.“.  

 

В член 8, първата и втората алинеи: 

вместо: „1. Местата на търговия и систематичните участници, които функционират в 

условията на система за търговия, основана на искане на котировки, или друг 

вид система за търговия, които разполагат с посочената информация, 

публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки 

финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно 

член 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна информация за 

всеки ден на търговия в съответствие с трета алинея. 
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Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия, основана на искане на котировки, или друг вид система за търговия, 

които разполагат с посочената информация, публикуват за всеки пазарен 

сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който не 

подлежи на задължението за търговия съгласно член 23 и 28 от Регламент (ЕС) 

№ 600/2014, допълнителна информация за всеки ден на търговия в 

съответствие с трета алинея.“, 

 

да се чете:   Местата на търговия и систематичните участници, които функционират в 

условията на система за търговия, основана на искане на котировки, или друг 

вид система за търговия, които разполагат с посочената информация, 

публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки 

финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно 

членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допълнителна информация за 

всеки ден на търговия в съответствие с трета алинея от настоящия член. 

Местата за изпълнение, които функционират в условията на система за 

търговия, основана на искане на котировки, или друг вид система за търговия, 

които разполагат с посочената информация, публикуват за всеки пазарен 

сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който не 

подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент 

(ЕС) № 600/2014, допълнителна информация за всеки ден на търговия в 

съответствие с трета алинея от настоящия член.“. 

 

В член 12, втората алинея: 

вместо: „Настоящият регламент се прилага от първата от посочените дати в член 93, 

параграф 1, втора алинея от Директива 2014/65/ЕС.“, 

да се чете:   „Той се прилага от 3 януари 2018 г.“. 

 


