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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
Настоящият документ представлява обобщение на анализа и заключенията, които инвестиционен посредник 
Аларик Секюритис ООД (Аларик Секюритис) прави от своя подробен мониторинг на качеството на 
изпълнението на всички нареждания на клиенти за 2021 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/576. 
 
 

 

 Капиталови инструменти – акции и депозитарни разписки 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
1. Цена 
2. Разходи 
3. Обем/брой финансови инструменти 
4. Бързина на изпълнението 
5. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
6. Вид и същност на нареждането 
7. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги: 
Аларик Секюритис няма специални договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 
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 Дългови инструменти – облигации 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
1. Цена 
2. Разходи 
3. Обем/брой финансови инструменти 
4. Бързина на изпълнението 
5. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
6. Вид и същност на нареждането 
7. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;: 
Аларик Секюритис няма специално договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 
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 Валутни деривати – фючърси допуснати до търговия на място на търговия 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
1. Цена 
2. Разходи 
3. Обем/брой финансови инструменти 
4. Бързина на изпълнението 
5. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
6. Вид и същност на нареждането 
7. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;: 
Аларик Секюритис няма специално договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 
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 Капиталови деривати – опции и фючърси допуснати до търговия на място на търговия 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
1. Цена 
2. Разходи 
3. Обем/брой финансови инструменти 
4. Бързина на изпълнението 
5. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
6. Вид и същност на нареждането 
7. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;: 
Аларик Секюритис няма специално договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 
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 Борсово търгувано продукти – ETF, ETN, ETC 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
1. Цена 
2. Разходи 
3. Обем/брой финансови инструменти 
4. Бързина на изпълнението 
5. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
6. Вид и същност на нареждането 
7. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;: 
Аларик Секюритис няма специално договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 
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 Договори за разлика 

a) Относителното значение, което посредникът е отдал на Факторите за изпълнение и  всяко друго 
съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение: 
8. Цена 
9. Разходи 
10. Обем/брой финансови инструменти 
11. Бързина на изпълнението 
12. Вероятност на изпълнението и сетълмент 
13. Вид и същност на нареждането 
14. Други фактори  

б) Тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата 
за изпълнение на нареждания: 
Инвестиционният посредник няма тесни връзки, конфликти на интереси или обща собственост по 
отношение на никое място на изпълнение или изпълняващ брокер. 

в) Специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или 
получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;: 
Аларик Секюритис няма специално договорености с място на изпълнение или изпълняващ брокер за 
такива плащания или облаги. 

г) Факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила: 
Аларик Секюритис е добавял нови изпълняващи брокери на основата на следните фактори: 

- видове услуги; 
- пазарно покритие; 
- разходи. 

Актуален списък на изпълняващите брокери е публикуван на уебсайта на Аларик Секюритис.   

д) Как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато 
посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне 
договореностите за изпълнение на нареждания: 
Аларик Секюритис не е третирал категориите клиенти по различен начин. 

е) Дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при 
изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за 
осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента: 
Когато Аларик Секюритис подава нареждания за изпълнение за сметка на клиенти, най-доброто 
изпълнение бе определяно на база обща стойност на сделката платена или получена от клиента. 

ж) Как инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на 
изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575: 
Аларик Секюритис е използвал собствени източници на информация и външни и независими пазарни 
данни.   

з) Как инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, 
създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС: 
През разглеждания период не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни. 


