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1. Въведение

Докладът за качеството на изпълнение (наричан също ДКИ или Доклад по-долу) е отчет на анализа 
и заключенията на Юропиън Брокеридж Хаус ООД (за краткост наричан Компанията или ЮБХ, 
или Нас по-долу), въз основа на детайлен мониторинг върху качеството на изпълнение, получен 
от местата, където са изпълнени всички клиентски нареждания през 2020 г. Докладът обхваща 
целогодишен цикъл (наричана по-долу отчетна година).

2. Обхват

От ЮБХ се изисква да предприеме всички необходими мерки, за да действа в най-добрия интерес 
на своите клиенти, когато получава и предава нареждания, и да постигне най-доброто изпълнение, 
за да получи възможно най-добрия резултат за своите клиенти.

ДКИ съдържа информация относно местата за изпълнение, използвани от компанията, във връзка с 
нареждания за инструменти от клас Договор за разлика (ДЗР), както и Приложение I от Делегирания 
Регламент (ЕС) 2017/576.

Докладът, заедно с прилежащите му таблици, ще бъде публикуван на Уебсайта на ЮБХ и ще остане 
там не по-малко от две години след датата на публикуването.

3. Приложими разпоредби

Докладът се публикува в изпълнение на изискванията на Европейска Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент от 15-ти Май 2014 г., относно търговията с финансови инструменти и 
българското законодателство, включително ЗПФИ, в сила от 2018 г.

Докладът се изготвя в съответствие с чл. 65 (6) от Делегирания Регламент (ЕС) 2017/565 и съдържа 
информация спрямо изискванията, описани в член 3 (3) от Делегирания Регламент (ЕС) 2017/576 
(RTS 28), също и от Раздел 9 на Въпроси и Отговори на Европейският орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП), публикувани на 11-ти Октомври 2016 г., препращащ към ЕОЦКП/2016/1454 по отношение 
на предоставянето на ДЗР и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти.

4. Определения

Определенията за пасивна, агресивна и директна поръчка според Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/576 са посочени в член 2 на регламента, както следва:

• Пасивно нареждане означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, което е 
осигурило ликвидност;

• Агресивно нареждане означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, което е 
изтеглило ликвидност;

• Насочено нареждане означава нареждане, при което конкретното място за изпълнение се 
определя от клиента преди изпълнението на нареждането. 
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ЮБХ оперира по хубриден модел, изпълнение за собствена сметка, и получаване и предаване на 
поръчки, а насочени нареждания не се поддържат. През отчетната година Компанията е изпълнила 
клиентски нареждания към институция за изпълнение, а не директно към място за изпълнение; 
следователно, информация за това, дали поръчките са пасивни или агресивни, не е налична и няма 
да бъде включена в ДКИ и придружаващите таблици, съгласно Раздел 1, Най-добро изпълнение, 
въпрос 14 от документа Въпроси и Отговори на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
последно актуализирано на 28-ти март 2019 г., позовавайки се на ESMA35-43-349 по отношение на 
темите за защита на инвеститорите.

5. Относително значение на фактора

ЮБХ, съгласно Политиката си за изпълнение на нарежданията, е отдал най-голямо значение на 
следните фактори за изпълнение: цена, разходи при изпълнение, вероятност за изпълнение, 
качество на изпълнение - включително вероятност и размер на потенциален слипидж, и скорост 
на изпълнение. Изброените фактори са подредени по степен на значимост за Компанията.

6. Тесни връзки, конфликт на интереси и обща собственост

Няма наличие на тесни връзки между различните доставчици на ликвидност по смисъла на чл. 4 от 
Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 15-ти Май 2014 г. 

Не е налице хипотеза на тесни връзки между ЮБХ и използвания доставчик на ликвидност. През 
отчетната година, ЮБХ не е регистрирал конфликт на интереси нито между ЮБХ и клиентите, нито 
между ЮБХ и местата за изпълнение.

Не е налице обща собственост върху имущество или дружества между местата за изпълнение или 
между ЮБХ и използвания доставчик на ликвидност.

7. Специални споразумения с местата за изпълнение

ЮБХ и доставчикът на ликвидност оперират на договорна основа. Компанията е таксувана на база 
търговски обеми или фиксирана месечна такса, в случай че не е достигнат изискуемия минимум за 
обем. Няма специални договорености, извън основния договор, по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, нареждания, като няма и получени непарични облаги.

8. Смяна на местата за изпълнение

През отчетната година, ЮБХ не е влезнал в договорни отношения с допълнителни институции или 
места за изпълнение на нареждания.

По време на отчетната година, клиентските нареждания на Компанията бяха изпълнени в една 
институция за изпълнение, както е описано в прилежащите таблици.
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9. Разлики при изпълнението на нареждания според 
категоризацията на клиента

ЮБХ категоризира клиентите в три основни категории:

1. Приемлива насрещна страна;

2. Професионални клиенти;

3. Непрофесионални клиенти.

Това класифициране е пряко по силата на Европейска директива 2004/39/ЕС от 21-ви април 2004 
г. за търговията с финансови инструменти, към която ЮБХ се придържа.

През отчетната година ЮБХ има договорни отношения с Професионални и Непрофесионални 
клиенти, които са третирани съгласно Политиката за изпълнение на нарежданията на компанията. 
Съгласно тази политика, ЮБХ не прави разлика между категорията на клиентите спрямо 
изпълнението на техните нареждания.

10. Други критерии, предпочетени пред непосредствената 
цена и разходите при изпълнение

Не са предпочетени други критерии пред непосредствената цена и разходите при изпълнение.

11. Данни и инструменти, използвани за оценка на 
качеството на изпълнение

ЮБХ използва единствено вътрешно създадени данни и инструменти за анализ на качеството на 
изпълнение.

По-конкретно, Компанията следи текущо качеството на изпълнение чрез подбор на представителни 
извадки от изпълнени поръчки и оценява извадките в съответствие със следните параметри:

• Честота на ценообразуване (замръзване на цените);

• Скорост на изпълнение;

• Честота на слипидж и дълбочина;

• Технически аспекти (реакция на интерфейс, забавяне, възможности за интеграция и др.)

Някои от горепосочените параметри се сравняват на тримесечна база с публично достъпни 
доклади на други места за изпълнение съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията 
(RTS 27).
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