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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/393 НА КОМИСИЯТА
от 11 ноември 2016 година
за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на
Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за образците и процедурите за отчитане и
предаване на информация във връзка с интернализирания сетълмент
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за
подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за
изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (1), и по-специално член 9, параграф 3,
трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 интернализаторите на сетълмент и компетентните органи следва да
отчитат и предават информация за интернализирания сетълмент, като използват стандартни формуляри, образци и
процедури. Стандартните формуляри, образци и процедури трябва да се използват и когато компетентните органи
уведомяват Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за потенциалните рискове във връзка с
операциите по сетълмент.

(2)

С цел да се улесни прилагането на процедурите и процесите във връзка с изискванията за отчитане на информация
за извършения сред пазарните участници интернализиран сетълмент и за да бъдат сведени до минимум свързаните
с това разходи, тази информация следва да се отчита, като се използват, при наличието им, кодовете в стандартите,
публикувани от Международната организация по стандартизация.

(3)

С цел да се улесни обработката на значителни обеми от данни по последователен и ефикасен начин, докладите
следва да се изпращат в машинно четим формат.

(4)

Установените в настоящия регламент изисквания за отчитане на информация могат да наложат значителни
промени в информационните системи, пазарни тестове и промени в правните договорености на съответните
институции. Поради това на институциите е необходимо да се предостави достатъчно време, за да се подготвят да
прилагат тези изисквания.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на
Комисията от ЕОЦКП.

(6)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа
на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от
създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) Група на
участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Когато в съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 интернализатор на
сетълмент отчита информация пред компетентния орган, той използва образеца в приложение I към настоящия регламент.
Докладът се предоставя в рамките на 10 работни дни след края на всяко тримесечие на календарната година.
Първият доклад по първа алинея се предоставя в рамките на 10 работни дни след края на първото тримесечие след
10 март 2019 г.
(1) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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2.
Когато компетентният орган предава на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) информацията,
получена съгласно член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, той използва образеца в
приложение I към настоящия регламент. Тази информация се предава в рамките на пет работни дни, считано от датата на
получаване на доклада по параграф 1 от настоящия член.
3.

Образецът в приложение I се попълва съгласно указанията в приложение II.

4.
Когато компетентният орган уведомява ЕОЦКП за потенциалните рискове, които извършването на интернализиран
сетълмент поражда, той използва образеца в приложение III. Информацията за потенциалните рискове, които интернали
зираният сетълмент поражда, се предоставя в рамките на 30 работни дни след края на всяко тримесечие на календарната
година. Компетентният орган попълва този образец съгласно указанията в приложение IV.
5.

Информацията по параграфи 1, 2 и 4 се предоставя в машинно четим формат.
Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за отчитане и предаване на информация за интернализирания сетълмент

Интернализиран сетълмент
Информация за интернализатора на сетълмент
Кол. 0010

Код на държавата

Ред 0010

Дата и час на доклада

Ред 0020

Отчетен период

Ред 0030

ИКПС

Ред 0040

Име на отговорното лице

Ред 0050

Длъжност
лице

Ред 0060

на

отговорното

Телефонен номер

Ред 0070

Адрес на електронна поща

Ред 0080
Общо
Уредени

Общо

Ред 0090

Финансови инструменти
Прехвърлимите ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
а)
от
Директива
2014/65/ЕС на Европейския пар
ламент и на Съвета (1)

Ред 0100

Държавни дългови инструменти
по член 4, параграф 1, точка 61
от Директива 2014/65/ЕС

Ред 0110

Прехвърлими ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
б)
от
Директива
2014/65/ЕС, различни от държав
ните дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Ред 0120

Неуредени

Ставка
Общо

Неуредени

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем в %

Стой
ност в
%

Кол.
0020

Кол.
0030

Кол.
0040

Кол.
0050

Кол.
0060

Кол.
0070

Кол. 0080

Кол.
0090
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Общо
Уредени

Прехвърлими ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
в)
от
Директива
2014/65/ЕС

Ред 0130

Борсово търгувани фондове, както
са определени в член 4, пара
граф 1, точка 46 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0140

Дялови единици в предприятия за
колективно инвестиране, раз
лични от борсово търгувани фон
дове

Ред 0150

Инструменти на паричния пазар,
различни от държавните дългови
инструменти по член 4, пара
граф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0160

Квоти за емисии

Ред 0170

Други финансови инструменти

Ред 0180

Видове сделки
Покупка или продажба на ценни
книжа

Ред 0190

Управление на обезпеченията

Ред 0200

Предоставяне/взимане в заем на
ценни книжа

Ред 0210

Обратно изкупуване

Ред 0220

Други сделки с ценни книжа

Ред 0230

Вид клиент
Професионални клиенти, както са
определени в член 4, параграф 1,
точка
10
от
Директива
2014/65/ЕС

Ред 0240

Непрофесионални клиенти, както
са определени в член 4, пара
граф 1, точка 11 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0250

Парични преводи
Общо парични преводи

Ред 0260

Неуредени

Ставка
Общо

Неуредени

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем в %

Стой
ност в
%

Кол.
0020

Кол.
0030

Кол.
0040

Кол.
0050

Кол.
0060

Кол.
0070

Кол. 0080

Кол.
0090
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Информация за всеки емитиращ ЦДЦК
Кол. 0100

Идентификационен
емитиращия ЦДЦК

код

на

Ред 0270

Код на държавата на емитира
щия ЦДЦК

Ред 0280
Общо
Уредени

Общо

Ред 0290

Финансови инструменти
Прехвърлимите ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
а)
от
Директива
2014/65/ЕС

Ред 0300

Държавните дългови инструменти
по член 4, параграф 1, точка 61
от Директива 2014/65/ЕС

Ред 0310

Прехвърлими ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
б)
от
Директива
2014/65/ЕС, различни от държав
ните дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Ред 0320

Прехвърлимите ценни книжа по
член 4, параграф 1, точка 44,
буква
в)
от
Директива
2014/65/ЕС

Ред 0330

Борсово търгувани фондове, както
са определени в член 4, пара
граф 1, точка 46 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0340

Дялови единици в предприятия за
колективно инвестиране, раз
лични от борсово търгувани фон
дове

Ред 0350

Инструменти на паричния пазар,
различни от държавните дългови
инструменти по член 4, пара
граф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0360

Квоти за емисии

Ред 0370

Други финансови инструменти

Ред 0380

Неуредени

Ставка
Общо уредени
неуредени

Неуредени

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем в %

Стой
ност в
%

Кол.
0110

Кол.
0120

Кол.
0130

Кол.
0140

Кол.
0150

Кол.
0160

Кол. 0170

Кол.
0180
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Общо
Уредени

Неуредени

Ставка
Общо уредени
неуредени

Неуредени

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем

Стой
ност
(EUR)

Обем в %

Стой
ност в
%

Кол.
0110

Кол.
0120

Кол.
0130

Кол.
0140

Кол.
0150

Кол.
0160

Кол. 0170

Кол.
0180

Видове сделки
Покупка или продажба на ценни
книжа

Ред 0390

Управление на обезпеченията

Ред 0400

Предоставяне/взимане в заем на
ценни книжа

Ред 0410

Обратно изкупуване

Ред 0420

Други сделки с ценни книжа

Ред 0430

Вид клиент
Професионални клиенти, както са
определени в член 4, параграф 1,
точка
10
от
Директива
2014/65/ЕС

Ред 0440

Непрофесионални клиенти, както
са определени в член 4, пара
граф 1, точка 11 от Директива
2014/65/ЕС

Ред 0450

Парични преводи
Общо парични преводи

Ред 0460

(1) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на
Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Указания

за

попълването

на

образеца за отчитане и предаване
интернализирания сетълмент

на

информация

за

В колоната „референтно поле“ в таблицата по-долу се определят позициите, за които се отчита информация, като се
установяват колоните и редовете, както са показани в образеца към приложение I. Информацията в
колони 0100 — 0180 и в редове 0270 — 0460 се отчита за всеки емитиращ ЦДЦК.
Информацията за съвкупните обеми в колони 0020, 0040, 0060, 0110, 0130 и 0150 се попълва като цяло число с до
20 цифрови знака, без знаци след десетичния знак.
Информацията за съвкупните стойности в колони 0030, 0050, 0070, 0120, 0140 и 0160 се попълва като стойност с до
20 цифрови знака, включително знаците след десетичния знак. Десетичният знак не се брои за цифров знак; попълват се
поне един знак преди и два знака след него. За десетичен знак се използва точката.
Информацията за ставките в колони 0080, 0090, 00170 и 00180 се попълва в проценти до два знака след десетичния
знак.
Когато няма операции, за които да се отчита информация, в колони 0020 — 0090 и 0110 — 0180 се попълва нулева
стойност.
№

Референтно поле

Позиция

Инструкция

1

Кол. 0010,
Ред 0010

Код на държавата

Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на уста
новяване на интернализатора на сетълмент.

2

Кол. 0010,
Ред 0020

Дата и час на доклада

Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация
пред компетентния орган се посочва чрез код по координира
ното универсално време във формат по ISO 8601 (YYYY-MMDDThh:mm:ssZ) датата, на която е изготвил доклада си до
компетентния орган.
Когато компетентният орган предава информация на ЕОЦКП се
посочва чрез код по координираното универсално време във
формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ) датата, на която
е изготвил доклада си до ЕОЦКП.

3

Кол. 0010,
Ред 0030

Отчетен период

Посочва се чрез код във формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)
последният ден на отчетния период.

4

Кол. 0010,
Ред 0040

Идентификатор на
интернализатора на
сетълмент

Въвежда се идентификационният код на интернализатора на се
тълмент, като се използва Идентификационният код на прав
ния субект (ИКПС).

5

Кол. 0010,
Ред 0050

Име на отговорното лице

Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация
пред компетентния орган се посочва името на лицето, отгова
рящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
При предаване на информация от компетентния орган на
ЕОЦКП се посочва името на лицето за контакт при компетент
ния орган.

6

Кол. 0010,
Ред 0060

Длъжност на отговорното
лице

Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация
пред компетентния орган се посочва длъжността на лицето, от
говарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
При предаване на информация от компетентния орган на
ЕОЦКП се посочва длъжността на лицето за контакт при ком
петентния орган.
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№

Референтно поле

7

Кол. 0010,
Ред 0070

Позиция

Телефонен номер

L 65/123
Инструкция

Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация
пред компетентния орган се посочва телефонният номер на ли
цето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.
При предаване на информация от компетентния орган на
ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт
при компетентния орган.

8

Кол. 0010,
Ред 0080

Адрес на електронна поща

Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация
пред компетентния орган се посочва адресът на електронна
поща на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на
сетълмент.
При предаване на информация от компетентния орган на
ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт
при компетентния орган.

9

Кол. 0100,
Ред 0270

Идентификатор на
емитиращия ЦДЦК

Въвежда се идентификационният код на ЦДЦК, като се из
ползва ИКПС.
Ако не е налице информация за емитиращия ЦДЦК се използ
ват първите два знака на кодовете ISIN.

10

Кол. 0100,
Ред 0280

Код на държавата на
емитиращия ЦДЦК

Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на уста
новяване на емитиращия ЦДЦК.

11

Кол. 0020,
Ред 0090

Общо

Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент,
които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхвана
тия в доклада период.

Общо

Общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интерна
лизиран сетълмент, изпълнени през обхванатия в доклада пе
риод.

Общо

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент.

Общо

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент.

Общо

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
през обхванатия в доклада период.

Общо

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.

Общо

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент през обхванатия в доклада период.

Кол. 0110,
Ред 0290
12

Кол. 0030,
Ред 0090
Кол. 0120,
Ред 0290

13

Кол. 0040,
Ред 0090
Кол. 0130,
Ред 0290

14

Кол. 0050,
Ред 0090
Кол. 0140,
Ред 0290

15

Кол. 0060,
Ред 0090
Кол. 0150,
Ред 0290

16

Кол. 0070,
Ред 0090
Кол. 0160,
Ред 0290

17

Кол. 0080,
Ред 0090
Кол. 0170,
Ред 0290
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18

Кол. 0090,
Ред 0090

Позиция

Кол. 0020,
Ред 0100
Кол. 0110,
Ред 0300

20

Кол. 0030,
Ред 0100
Кол. 0120,
Ред 0300

21

Кол. 0040,
Ред 0100
Кол. 0130,
Ред 0300

22

Кол. 0050,
Ред 0100
Кол. 0140,
Ред 0300

23

Кол. 0060,
Ред 0100
Кол. 0150,
Ред 0300

24

Кол. 0070,
Ред 0100
Кол. 0160,
Ред 0300

25

Кол. 0080,
Ред 0100
Кол. 0170,
Ред 0300

Инструкция

Общо

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада
период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвър
лими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а)
от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни
книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4,
параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през
обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Ди
ректива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в
доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член
4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС
през обхванатия в доклада период.

Кол. 0180,
Ред 0290
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10.3.2017 г.

10.3.2017 г.

BG

№

Референтно поле

26

Кол. 0090,
Ред 0100
Кол. 0180,
Ред 0300

27

Кол. 0020,
Ред 0110
Кол. 0110,
Ред 0310

28

Кол. 0030,
Ред 0110
Кол. 0120,
Ред 0310

29

Кол. 0040,
Ред 0110
Кол. 0130,
Ред 0310

30

Кол. 0050,
Ред 0110
Кол. 0140,
Ред 0310

31

Кол. 0060,
Ред 0110
Кол. 0150,
Ред 0310

32

Кол. 0070,
Ред 0110
Кол. 0160,
Ред 0310

33

Кол. 0080,
Ред 0110
Кол. 0170,
Ред 0310
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Позиция

Инструкция

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква а) от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Ди
ректива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дър
жавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61
от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови
инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член
4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхва
натия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дъл
гови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Дирек
тива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, пара
граф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в
доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инстру
менти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през
обхванатия в доклада период.
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34

Кол. 0090,
Ред 0110
Кол. 0180,
Ред 0310

35

Кол. 0020,
Ред 0120
Кол. 0110,
Ред 0320

36

Кол. 0030,
Ред 0120
Кол. 0120,
Ред 0320

37

Кол. 0040,
Ред 0120
Кол. 0130,
Ред 0320

38

Кол. 0050,
Ред 0120
Кол. 0140,
Ред 0320

39

Кол. 0060,
Ред 0120
Кол. 0150,
Ред 0320

40

Кол. 0070,
Ред 0120
Кол. 0160,
Ред 0320
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Позиция

10.3.2017 г.
Инструкция

Държавни дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дъл
гови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Дирек
тива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвър
лими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б)
от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови ин
струменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни
книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива
2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4,
параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, раз
лични от държавни дългови инструменти по член 4, параграф
1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в до
клада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Ди
ректива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инстру
менти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от дър
жавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива
2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

10.3.2017 г.

BG

№

Референтно поле

41

Кол. 0080,
Ред 0120
Кол. 0170,
Ред 0320

42

Кол. 0090,
Ред 0120
Кол. 0180,
Ред 0320

43

Кол. 0020,
Ред 0130
Кол. 0110,
Ред 0330

44

Кол. 0030,
Ред 0130
Кол. 0120,
Ред 0330

45

Кол. 0040,
Ред 0130
Кол. 0130,
Ред 0330

46

Кол. 0050,
Ред 0130
Кол. 0140,
Ред 0330

47

Кол. 0060,
Ред 0130
Кол. 0150,
Ред 0330

48

Кол. 0070,
Ред 0130
Кол. 0160,
Ред 0330

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/127

Позиция

Инструкция

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член
4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавни дългови инструменти по член 4, пара
граф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в
доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква б) от
Директива 2014/65/ЕС,
различни от държавните
дългови инструменти по
член 4, параграф 1, точка
61 от Директива
2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Ди
ректива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инстру
менти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвър
лими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в)
от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни
книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4,
параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през
обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Ди
ректива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в
доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива
2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

L 65/128

BG

№

Референтно поле

49

Кол. 0080,
Ред 0130
Кол. 0170,
Ред 0330

50

Кол. 0090,
Ред 0130
Кол. 0180,
Ред 0330

51

Кол. 0020,
Ред 0140
Кол. 0110,
Ред 0340

52

Кол. 0030,
Ред 0140
Кол. 0120,
Ред 0340

53

Кол. 0040,
Ред 0140
Кол. 0130,
Ред 0340

54

Кол. 0050,
Ред 0140
Кол. 0140,
Ред 0340

55

Кол. 0060,
Ред 0140
Кол. 0150,
Ред 0340

56

Кол. 0070,
Ред 0140
Кол. 0160,
Ред 0340
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Позиция

Инструкция

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член
4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС
през обхванатия в доклада период.

Прехвърлими ценни книжа
по член 4, параграф 1,
точка 44, буква в) от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими
ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Ди
ректива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово
търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1,
точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада
период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани
фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са
определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгу
вани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка
46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада пе
риод.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в
член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фон
дове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

10.3.2017 г.

BG

№

Референтно поле

57

Кол. 0080,
Ред 0140
Кол. 0170,
Ред 0340

58

Кол. 0090,
Ред 0140
Кол. 0180,
Ред 0340

59

Кол. 0020,
Ред 0150
Кол. 0110,
Ред 0350

60

Кол. 0030,
Ред 0150
Кол. 0120,
Ред 0350

61

Кол. 0040,
Ред 0150
Кол. 0130,
Ред 0350

62

Кол. 0050,
Ред 0150
Кол. 0140,
Ред 0350

63

Кол. 0060,
Ред 0150
Кол. 0150,
Ред 0350

64

Кол. 0070,
Ред 0150
Кол. 0160,
Ред 0350
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Инструкция

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са
определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Борсово търгувани фондове,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 46 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгу
вани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка
46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада пе
риод.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови
единици в предприятия за колективно инвестиране, различни
от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада пе
риод.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в
предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово
търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колек
тивно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове,
през обхванатия в доклада период.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици
в предприятия за колективно инвестиране, различни от бор
сово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с дялови единици в предприятия за колективно ин
вестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхва
натия в доклада период.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в пред
приятия за колективно инвестиране, различни от борсово тър
гувани фондове, през обхванатия в доклада период.
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Кол. 0090,
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Ред 0160
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Ред 0160
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Ред 0360
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Ред 0160
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Ред 0360

71

Кол. 0060,
Ред 0160
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Ред 0160
Кол. 0160,
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Инструкция

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за
колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фон
дове, през обхванатия в доклада период.

Дялови единици в
предприятия за колективно
инвестиране, различни от
борсово търгувани фондове

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици
в предприятия за колективно инвестиране, различни от бор
сово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инстру
менти на паричния пазар, различни от държавните дългови ин
струменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на па
ричния пазар, различни от държавните дългови инструменти
по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС,
през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените от интернализатора на сетъл
мент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с ин
струменти на паричния пазар, различни от държавните дългови
инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на
паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти
по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС,
през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от дър
жавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния
пазар, различни от държавните дългови инструменти по член
4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхва
натия в доклада период.
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73

Кол. 0080,
Ред 0160
Кол. 0170,
Ред 0360
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Ред 0360

75

Кол. 0020,
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Кол. 0030,
Ред 0170

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар,
различни от държавните дългови инструменти по член 4, пара
граф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в
доклада период.

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на
паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти
по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС,
през обхванатия в доклада период.

Квоти за емисии

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за
емисии през обхванатия в доклада период.

Квоти за емисии

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на сделки с квоти за емисии.

Квоти за емисии

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с
квоти за емисии.

Квоти за емисии

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на сделки с квоти за емисии.

Квоти за емисии

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада пе
риод.

Квоти за емисии

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обх
ванатия в доклада период.

Квоти за емисии

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в
доклада период.

Кол. 0120,
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Кол. 0080,
Ред 0170
Кол. 0170,
Ред 0370

Инструкция

Инструменти на паричния
пазар, различни от
държавните дългови
инструменти по член 4,
параграф 1, точка 61 от
Директива 2014/65/ЕС

Кол. 0110,
Ред 0370

76

L 65/131

L 65/132

BG

№

Референтно поле

82

Кол. 0090,
Ред 0170

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

Кол. 0020,
Ред 0180

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии
през обхванатия в доклада период.

Други финансови
инструменти

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други
финансови инструменти през обхванатия в доклада период.

Други финансови
инструменти

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на сделки с други финансови инструменти.

Други финансови
инструменти

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с
други финансови инструменти.

Други финансови
инструменти

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на сделки с други финансови инструменти.

Други финансови
инструменти

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в
доклада период.

Други финансови
инструменти

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки с други финансови инстру
менти през обхванатия в доклада период.

Други финансови
инструменти

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през
обхванатия в доклада период.

Други финансови
инструменти

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови
инструменти през обхванатия в доклада период.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка
или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада пе
риод.

Кол. 0110,
Ред 0380
84

Кол. 0030,
Ред 0180
Кол. 0120,
Ред 0380

85

Кол. 0040,
Ред 0180
Кол. 0130,
Ред 0380

86

Кол. 0050,
Ред 0180
Кол. 0140,
Ред 0380

87

Кол. 0060,
Ред 0180
Кол. 0150,
Ред 0380

88

Кол. 0070,
Ред 0180
Кол. 0160,
Ред 0380

89

Кол. 0080,
Ред 0180
Кол. 0170,
Ред 0380

90

Кол. 0090,
Ред 0180
Кол. 0180,
Ред 0380

91

Кол. 0020,
Ред 0190
Кол. 0110,
Ред 0390

Инструкция

Квоти за емисии

Кол. 0180,
Ред 0370

83

10.3.2017 г.

10.3.2017 г.

BG

№

Референтно поле

92

Кол. 0030,
Ред 0190

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

Кол. 0040,
Ред 0190

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за
покупка или продажба на ценни книжа.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обх
ванатия в доклада период.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба
на ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни
книжа през обхванатия в доклада период.

Покупка или продажба на
ценни книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или
продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Управление на
обезпеченията

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на операции по упра
вление на обезпеченията през обхванатия в доклада период.

Кол. 0130,
Ред 0390

94

Кол. 0050,
Ред 0190
Кол. 0140,
Ред 0390

95

Кол. 0060,
Ред 0190
Кол. 0150,
Ред 0390

96

Кол. 0070,
Ред 0190
Кол. 0160,
Ред 0390

97

Кол. 0080,
Ред 0190
Кол. 0170,
Ред 0390

98

Кол. 0090,
Ред 0190
Кол. 0180,
Ред 0390

99

Кол. 0020,
Ред 0200
Кол. 0110,
Ред 0400

Инструкция

Покупка или продажба на
ценни книжа

Кол. 0120,
Ред 0390

93

L 65/133

Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI;
— операции „collateral out“: COLO;
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB.

L 65/134

BG

№

100

Референтно поле

Кол. 0030,
Ред 0200

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

Управление на
обезпеченията

Кол. 0120,
Ред 0400

10.3.2017 г.
Инструкция

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на операции по управление на обезпеченията.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

101

Кол. 0040,
Ред 0200

Управление на
обезпеченията

Кол. 0130,
Ред 0400

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на операции по
управление на обезпеченията.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

102

Кол. 0050,
Ред 0200

Управление на
обезпеченията

Кол. 0140,
Ред 0400

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на операции по управление на обезпеченията.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

103

Кол. 0060,
Ред 0200

Управление на
обезпеченията

Кол. 0150,
Ред 0400

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на операции по управление на обезпеченията през обхванатия
в доклада период.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

104

Кол. 0070,
Ред 0200
Кол. 0160,
Ред 0400

Управление на
обезпеченията

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на операции по управление на обезпе
ченията през обхванатия в доклада период.

10.3.2017 г.
№

BG

Референтно поле

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

L 65/135
Инструкция

Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB
105

Кол. 0080,
Ред 0200

Управление на
обезпеченията

Кол. 0170,
Ред 0400

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на операции по управление на обезпеченията
през обхванатия в доклада период.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

106

Кол. 0090,
Ред 0200

Управление на
обезпеченията

Кол. 0180,
Ред 0400

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на операции по управление
на обезпеченията през обхванатия в доклада период.
Операциите по управление на обезпеченията са следните:
— операции „collateral in“: COLI
— операции „collateral out“: COLO
— операции на централна банка по управление на обезпече
нията: CNCB

107

Кол. 0020,
Ред 0210

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за предос
тавяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в до
клада период.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни
книжа.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за
предоставяне/взимане в заем на ценни книжа.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни
книжа.

Кол. 0110,
Ред 0410

108

Кол. 0030,
Ред 0210
Кол. 0120,
Ред 0410

109

Кол. 0040,
Ред 0210
Кол. 0130,
Ред 0410

110

Кол. 0050,
Ред 0210
Кол. 0140,
Ред 0410

L 65/136

BG

№

111

Референтно поле

Кол. 0060,
Ред 0210

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

Кол. 0070,
Ред 0210

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през
обхванатия в доклада период.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на
ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/
взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада пе
риод.

Обратно изкупуване

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за обратно
изкупуване през обхванатия в доклада период.

Кол. 0160,
Ред 0410

113

Кол. 0080,
Ред 0210
Кол. 0170,
Ред 0410

114

Кол. 0090,
Ред 0210
Кол. 0180,
Ред 0410

115

Кол. 0020,
Ред 0220

Инструкция

Предоставяне/взимане в
заем на ценни книжа

Кол. 0150,
Ред 0410

112

10.3.2017 г.

Кол. 0110,
Ред 0420

Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

116

Кол. 0030,
Ред 0220
Кол. 0120,
Ред 0420

Обратно изкупуване

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на сделки за обратно изкупуване.

10.3.2017 г.
№

BG

Референтно поле

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

L 65/137
Инструкция

Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

117

Кол. 0040,
Ред 0220

Обратно изкупуване

Кол. 0130,
Ред 0420

Общият обем на неизпълнените от интернализатора на сетъл
мент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за
обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.
Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

118

Кол. 0050,
Ред 0220

Обратно изкупуване

Кол. 0140,
Ред 0420

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на сделки за обратно изкупуване.
Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

119

Кол. 0060,
Ред 0220
Кол. 0150,
Ред 0420

Обратно изкупуване

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада пе
риод.

L 65/138

BG

№

Референтно поле

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

10.3.2017 г.
Инструкция

Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

120

Кол. 0070,
Ред 0220

Обратно изкупуване

Кол. 0160,
Ред 0420

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на сделки за обратно изкупуване през
обхванатия в доклада период.
Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

121

Кол. 0080,
Ред 0220

Обратно изкупуване

Кол. 0170,
Ред 0420

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на сделки за обратно изкупуване през обхвана
тия в доклада период.
Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK

122

Кол. 0090,
Ред 0220
Кол. 0180,
Ред 0420

Обратно изкупуване

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на сделки за обратно изкупу
ване през обхванатия в доклада период.

10.3.2017 г.
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Референтно поле

Официален вестник на Европейския съюз
Позиция

L 65/139
Инструкция

Сделките за обратно изкупуване са следните:
— сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU
— сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO
— сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване:
TRPO
— сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка:
TRVO
— сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK
— сделка за продажба с условие за последващо обратно изку
пуване: SBBK
123

Кол. 0020,
Ред 0230

Други сделки с ценни
книжа

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други
сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Други сделки с ценни
книжа

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на всякакви други сделки с ценни книжа.

Други сделки с ценни
книжа

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхва
натия в доклада период.

Други сделки с ценни
книжа

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на всякакви други сделки с ценни книжа.

Други сделки с ценни
книжа

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в до
клада период.

Други сделки с ценни
книжа

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни
книжа през обхванатия в доклада период.

Други сделки с ценни
книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през
обхванатия в доклада период.

Други сделки с ценни
книжа

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с
ценни книжа през обхванатия в доклада период.

Кол. 0110,
Ред 0430
124

Кол. 0030,
Ред 0230
Кол. 0120,
Ред 0430

125

Кол. 0040,
Ред 0230
Кол. 0130,
Ред 0430

126

Кол. 0050,
Ред 0230
Кол. 0140,
Ред 0430

127

Кол. 0060,
Ред 0230
Кол. 0150,
Ред 0430

128

Кол. 0070,
Ред 0230
Кол. 0160,
Ред 0430

129

Кол. 0080,
Ред 0230
Кол. 0170,
Ред 0430

130

Кол. 0090,
Ред 0230
Кол. 0180,
Ред 0430
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№

131

Референтно поле

Кол. 0020,
Ред 0240
Кол. 0110,
Ред 0440

132

Кол. 0030,
Ред 0240
Кол. 0120,
Ред 0440

133

Кол. 0040,
Ред 0240
Кол. 0130,
Ред 0440

134

Кол. 0050,
Ред 0240
Кол. 0140,
Ред 0440

135

Кол. 0060,
Ред 0240
Кол. 0150,
Ред 0440

136

Кол. 0070,
Ред 0240
Кол. 0160,
Ред 0440

137

Кол. 0080,
Ред 0240
Кол. 0170,
Ред 0440

138

Кол. 0090,
Ред 0240
Кол. 0180,
Ред 0440

139

Кол. 0020,
Ред 0250
Кол. 0110,
Ред 0450
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10.3.2017 г.

Позиция

Инструкция

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент,
изпълнени от интернализатора на сетълмент за професионални
клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както
са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент за професионални клиенти, както са определени в
член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти,
както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Дирек
тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
за професионални клиенти, както са определени в член 4, па
раграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия
в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са
определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент за професионални клиенти, както са определени
в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

Професионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 10 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти,
както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Дирек
тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент,
изпълнени от интернализатора на сетълмент за непрофесио
нални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1,
точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада
период.

10.3.2017 г.
№
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Референтно поле

Кол. 0030,
Ред 0250
Кол. 0120,
Ред 0450

141

Кол. 0040,
Ред 0250
Кол. 0130,
Ред 0450

142

Кол. 0050,
Ред 0250
Кол. 0140,
Ред 0450

143

Кол. 0060,
Ред 0250
Кол. 0150,
Ред 0450

144

Кол. 0070,
Ред 0250
Кол. 0160,
Ред 0450

145

Кол. 0080,
Ред 0250
Кол. 0170,
Ред 0450

146

Кол. 0090,
Ред 0250
Кол. 0180,
Ред 0450

147

Кол. 0020,
Ред 0260
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Инструкция

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции
за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти,
както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Дирек
тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран
сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в
член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през
обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент за непрофесионални
клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4,
параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхвана
тия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на броя неизпълнени инструкции за
интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са
определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са опреде
лени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива
2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Непрофесионални клиенти,
както са определени в член
4, параграф 1, точка 11 от
Директива 2014/65/ЕС

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент за непрофесионални
клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11
от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

Общо парични преводи

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи
през обхванатия в доклада период.

Общо парични преводи

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва
натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл
мент на парични преводи.

Кол. 0110,
Ред 0460

148

Кол. 0030,
Ред 0260
Кол. 0120,
Ред 0460
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Кол. 0040,
Ред 0260
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Кол. 0050,
Ред 0260

Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада пе
риод инструкции за интернализиран сетълмент на парични
преводи.

Общо парични преводи

Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обх
ванатия в доклада период инструкции за интернализиран се
тълмент на парични преводи.

Общо парични преводи

Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент
и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент
на парични преводи през обхванатия в доклада период.

Общо парични преводи

Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна
лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин
тернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в
доклада период.

Общо парични преводи

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора
на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи
ран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада
период.

Общо парични преводи

Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл
мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените
от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк
ции за интернализиран сетълмент на парични преводи през
обхванатия в доклада период.

Кол. 0140,
Ред 0460
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Кол. 0060,
Ред 0260
Кол. 0150,
Ред 0460

152

Кол. 0070,
Ред 0260
Кол. 0160,
Ред 0460

153

Кол. 0080,
Ред 0260
Кол. 0170,
Ред 0460
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Кол. 0090,
Ред 0260
Кол. 0180,
Ред 0460

Инструкция

Общо парични преводи

Кол. 0130,
Ред 0460
150

10.3.2017 г.

10.3.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за уведомяване за потенциални рискове

Потенциални рискове
Идентификация на уведомяващия компетентен орган
Кол. 0010

Наименование на компетентния орган

Ред 0010

Дата и час на доклада

Ред 0020

Отчетен период

Ред 0030

Име на главното лице за контакти

Ред 0040

Длъжност на главното лице за контакти

Ред 0050

Телефонен номер на главното лице за контакти

Ред 0060

Адрес на електронна поща на главното лице за контакти

Ред 0070

Установяване на потенциалните рискове, които извършването на интернализиран сетълмент в тази юрисдик
ция поражда
Установяване на потенциалните рискове, които извършването на интернализи
ран сетълмент в тази юрисдикция поражда

Ред 0080
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Указания за попълване на образеца за уведомяване за потенциални рискове
В колоната „референтно поле“ в таблицата по-долу се определят позициите, за които се отчита информация, като се
определят колоните и редовете, както са показани в образеца към приложение III.
№

Референтно поле

Позиция

Указания

1

Кол. 0010, Ред
0010

Наименование на
компетентния орган

Пълното наименование на компетентния орган.

2

Кол. 0010, Ред
0020

Дата и час на доклада

Посочва се чрез код по координираното универсално време
във формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ) датата,
на която компетентният орган е изготвил доклада си.

2

Кол. 0010, Ред
0030

Отчетен период

Посочва се чрез код във формат по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)
последният ден на отчетния период.

2

Кол. 0010, Ред
0040

Име на главното лице за
контакти

Главното лице за контакти при компетентния орган, което
отговаря за попълването на образеца за потенциалните ри
скове.

3

Кол. 0010, Ред
0050

Длъжност на главното лице
за контакти

Длъжността на главното лице за контакти при компетент
ния орган, което отговаря за попълването на образеца за по
тенциалните рискове.

4

Кол. 0010, Ред
0060

Телефонен номер на
главното лице за контакти

Телефонният номер на главното лице за контакти при ком
петентния орган, което отговаря за попълването на образеца
за потенциалните рискове.

5

Кол. 0010, Ред
0070

Адрес на електронна поща
на главното лице за
контакти

Адресът на електронна поща на главното лице за контакти
при компетентния орган, което отговаря за попълването на
образеца за потенциалните рискове.

6

Кол. 0010, Ред
0080

Попълва се със свободен текст.
Установяване на
потенциалните рискове,
които извършването на
интернализиран сетълмент в
тази юрисдикция поражда.

