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Приложение №2 

Към  
Политика за изпълнение на клиентски нареждания на Токуда банк АД 

 
СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ  
ЗА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  

НА ТОКУДА БАНК АД 
 

Във връзка с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти 
(ЗПФИ) и Наредба №38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността 
на инвестиционните посредници от 21.05.2020 г. (Наредба 38), които са приети в 
съответствие и в приложение на изискванията на Директива ЕС/2014/65 (MiFID ІІ), 
Делегиран Регламент ЕС/2017/565, официалната политика за изпълнение на клиентски 
нареждания за сделки с финансови инструменти на всеки инвестиционен посредник 
трябва да включва информация за местата за изпълнение на съответните поръчки. 

За целите на официалната политика за изпълнение на клиентски нареждания за 
сделки с финансови инструменти на Токуда Банк АД посочената по-долу таблица трябва 
да се счита за изпълнение на посоченото по-горе регулативно изискване и да се приема 
за неотменна част от Политиката. 

В случай на промяна на местата за изпълнение на клиентски нареждания за 
сделки с финансови инструменти, списъкът ще бъде променен, но това не води до 
промяна в самата Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с 
финансови инструменти на Токуда Банк АД. Всички промени ще бъдат довеждани до 
вниманието на клиентите на Банката по подходящ начин. 
  Актуален списък с местата за изпълнение на клиентски нареждания може да бъде 
намерен на сайта на Банката www.tokudabank.bg.  

Таблицата представя местата за изпълнение, на които Токуда Банк АД има 
възможност и е в състояние да изпълни клиентски нареждания за сделки с финансови 
инструменти. 

 

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ) 

 

ДЪРЖАВА/МЯСТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОСТЪП ДО МЯСТО 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

България Българска фондова борса АД 
(БФБ АД)  

Директен достъп 

MTF Bloomberg (Bloomberg 
Trading Facility Limited), 
Великобритания  

Многостранна система за 
търговия 

Директен достъп 

BTFE (Bloomberg Trading Facility 
Europe), Холандия  

Многостранна система за 
търговия 

Директен достъп 

Система Е-BOND към 
платформата Bloomberg 
Professional за търговия на ДЦК 
на Република България 

Многостранна система за 
търговия 

Директен достъп 

http://www.tokudabank.bg/
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България Предвидените системи в 
Закона за държавния дълг и в 
Наредба №5 на Българска 
народна банка за условията и 
реда за придобиване, 
изплащане и търговия с 
държавни ценни книжа 

Директен достъп 

ОТС* Извънборсово сключени 
сделки  

 

 
*Тези пазари са посочени в тарифата на Банката, но са предмет на 

индивидуално договаряне на дължимите разходи и комисиони. 
 

 


