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Политика за най-добро изпълнение – Принципи за изпълнение 
на решения за търговия 

 

I .  УВОД  

Друга основна цел на Закона за предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (UCITSG)1/Закона за управляващите алтернативни инвестиционни фондове 
(AIFMG)2, е най-доброто изпълнение (наричана по-нататък "най-добро изпълнение" („Best 
Execution“) на решенията за търговия на КИС/АИФ и в полза на клиентите. Приложимите 
спецификации са част от тази Политика за най-добро изпълнение. Настоящата политика 
установява принципите на изпълнение, в съответствие с които Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ 
(наричан по-нататък „Скарабеус“) взема решения за търговия, за да може да се осигури най-
доброто изпълнение за инвеститора.  

 

I I .  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Политиката за най-добро изпълнение се прилага за всички КИС3/АИФ4 и активи на клиенти, 
които се управляват от Скарабеус и за които Скарабеус взема решенията за търговия. Ако 
решението за инвестиция е било делегирано на външни трети лица, Скрарабеус трябва да 
гарантира, че тези трети лица също ще спазват тези принципи.  

В рамките на управление на портфейл за ПКИПЦК/АИФ/клиент могат да бъдат придобити 
различни финансови инструменти. Законово обхватът на допустимите предмети на инвестиция 
се регулира от ЗПКИПЦК за КИС. Основните инвестиционни елементи на портфейла могат да 
бъдат следните:  

 ценни книжа 

 инструменти на паричния пазар 

 дялове на ПКИПЦК и други колективни инвестиционни схеми 

 Деривативни финансови инструменти 

 Продукти на извънборсовия пазар 

 

I I I . ПРОДУКТИ НА ИЗВЪНБОРСОВИЯ ПАЗАР  

Така наречените "Продукти на извънборсовия пазар" представляват финансови инструменти, 
които са сключени директно с насрещна страна. В това отношение също трябва да се прилага 
принципът на най-доброто изпълнение решения за търговия. Разликата с борсово търгуваните 
финансови инструменти се състои в това, че няма място на изпълнение. Търговията се 
осъществява по-скоро по силата на споразумение на Скарабеус с насрещната страна, която 
може да бъде брокер, както и депозитарят.  

Не се прилагат посочените в раздел IV критерии за скоростта или вероятността за изпълнение 
на решение за търговия. Вместо това се търгува според съответните учредителни документи, 
както и по споразумение с депозитаря.  

 

                                                
1 Закон за някои организации за съвместни инвестиции в ценни книжа от 28 юни 2011 
2 Закон за управителите на алтернативни инвестиционни фондове от 19 декември 2012 
3 Колективни инвестиционни схеми (наричани също (ПКИПЦК) 
4 Алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на забележка 2 
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Това е така, защото независимо от наличието на рамкови споразумения или 
кредитоспособността на третото лице, депозитарят следва да влезе в търговски 
взаимоотношения с насрещната страна.  

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ  ЗА ТЪРГОВИЯ  

Скарабеус трябва да вземе всички разумни мерки, за да се постигне възможно най-добрият 
резултат за ПКИПЦК/АИФ/клиента. Изпълнението на решения за търговия обаче зависи от 
редица фактори:  

 пазарна цена (курс) на придобивания финансовия инструмент 

 разходи за изпълнение на поръчката 

 скоростта на изпълнение 

 вероятността за изпълнение или уреждането 

 обхватът и видът на поръчката 

 както и други фактори, свързани с изпълнението на поръчката 

Относителната значимост на тези фактори се определя с помощта на следните критерии:  

а) целите, политиките и специфичните за ПКИПЦК/АИФ рискове, както са изложени в 
проспекта или, евентуално в договорните условия или устава на ПКИПЦК/АИФ или в 
договора с клиента; 

б) характеристики на поръчката; 

в) характеристики на финансовите инструменти, предмет на съответната поръчка; 

г) характеристики на местата на изпълнение, към които може да бъде насочена поръчката 

За изпълнение на отделни решения за търговия Скарабеус взема предвид също и фактори като 
например  

 одобрени инвестиционни инструменти в ПКИПЦК/АИФ 

 инвестиционната политика на ПКИПЦК/АИФ 

 цел и стратегия за изпълнение на инвестиционната политика 

 вътрешните процедури за управление на риска и инвестиционния процес 

За обработката на търговски поръчки Скарабеус трябва да вземе предвид критериите, посочени 
по-долу, по реда на изброяването:  

а) цена на финансовия инструмент 

б) разходи за изпълнение на поръчката 

в) скорост на изпълнение 

г) вероятност за изпълнение 

д) обем на поръчка 

е) продължителност на приемане на поръчката 

ж) диапазон на клиентите на агента/търговския партньор 

з) Оставащо време за търговия, съответно време за изчакване до отварянето на мястото за 
търговия 
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Поради големия брой на възможните решения за търговия в някои случаи може да се стигне до 
различен подбор на фактори. Скарабеус изрично си запазва правото при тези специфични 
стечения на обстоятелствата да направи друго предположение за оценката. Такова изключение 
може да възникне по-конкретно при трудни пазарни ситуации или при наличието на търговски 
ориентиран подход.  

 

4.1.  ОБЕДИНЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ТЪРГОВИЯ  

Скарабеус обединява поръчки за покупка или продажба основно с цел намаляване на 
разходите, доколкото поръчките са еднородни в основните си критерии, като например обем 
или вид на сделката. Обединяването на поръчки за търговия означава, че поръчката, например 
придобиването на даден финансов инструмент, касае повече колективни инвестиционни схеми 
или клиентски портфейли. Възможността за частични изпълнения се отчита, като броят на 
ценните книжа е разпределен пропорционално на въпросните колективни инвестиционни схеми 
или клиентски портфейли. В такъв случай се изключват поръчките за търговия в полза на 
активите на самите Скарабеус.  

Принципът за частични изпълнения в обединени поръчки за търговия се отнася и за IPO 
(първично публично предлагане = първоначално издаване на финансови ценни книжа на 
фондовата борса).  

 

4.2.  ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАНИ  КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦ ИОННИ СХЕМИ  

Принципно съществува възможност Скарабеус да извършва сделки с финансови инструменти 
между управляваните от него колективни инвестиционни схеми и клиентски портфейли. 
Причините за това могат да бъдат различни (не на последно място от съображения за икономия 
на разходи за брокерски комисионни или липса на оборотен портфейл). Във всеки случай, 
такава сделка се извършва само ако участващите колективни инвестиционни схеми или 
съответно клиентските портфейли няма да претърпят никакви негативи в сравнение с друг вид 
изпълнение на поръчката. Това включва и спазването на интересите на инвеститорите.  

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ  

В рамките на тази политика за най-добро изпълнение всички поръчки трябва да бъдат 
третирани еднакво. След установяване на съответното място за търговия всяка заявка трябва 
незабавно да бъде пренасочена към него при съблюдаване на установените принципи за 
изпълнение на поръчки. Ако се изпълни търговски договор в рамките на извънборсова сделка, 
се извършва оповестяване и документация в съответствие със законовите изисквания.  

Всички средства, използвани за тази цел, както и получени финансови средства, се съхраняват 
от депозитарите и съответно се документират. За ефективното изпълнение на решенията за 
търговия начините за поръчка и уреждане са определени от Скарабеус преди приемането на 
ПКИПЦК/АИФ или други отношения с клиент.  

 

VI. МЕСТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ  ПАРТНЬОРИ  

За реализирането на решенията за търговия Скарабеус разполага с различни места за 
търговия.  
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Основното място за търговия са депозитарите на ПКИПЦК, на АИФ, съответно банката, която 
води сметката на клиента, която от своя страна може да използва различни места за търговия. 
Освен това съществува възможност за използване на определен търговец на ценни книжа или 
брокер. Вариантите на места за търговия са обобщени в обзор, който може да бъде получен 
безплатно в Скарабеус.  

При избора на платформи за търговия и търговски партньори Скарабеус трябва да се погрижи 
предварително да осигури цялата необходима информация и данни за изпълнение на 
поръчката на тези платформи за търговия и търговски партньори. Тази информация включва 
процеса на изпълнение на поръчката, цени на такси за заявки, цени Купува и Продава, 
търговски обеми и др.  

Изпълнението на тези съществени критерии за подбор се проверява редовно. В резултат на 
тези проверки периодично се налага адаптиране на обзора за центровете за търговия и 
търговски партньори.  

 

VII.  СЪБИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ  ПОРЪЧКИ  

Всички данни за изпълнение на решения за търговия за ПКИПЦК/АИФ/клиентите системно се 
събират и архивират в рамките на Скарабеус. За целта се водят електронни записи и се прави 
физическо депозиране.  

 

VIII .  ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НАЙ -ДОБРО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

С цел гарантиране на актуалността на Политиката за най-добро изпълнение Скарабеус 
извършва текуща проверка и актуализация (поне веднъж годишно) за коректността на 
съдържанието от гледна точка на законовите изисквания.  

Освен това, местата за търговия и търговски партньори постоянно се проверяват по отношение 
на критериите, на които трябва да отговарят.  

Направените изводи се вземат под внимание в полза на инвеститорите в ПКИПЦК/АИФ и 
другите клиенти на Скарабеус в рамките на тази политика.  

 

IX. ДАННИ ЗА КОНТАКТ  

Актуалната Политика за най-добро изпълнение е на разположение на всички инвеститори и 
клиенти безплатно при поискване. Можете да отправите запитването по телефон, електронна 
поща или с факс до Скарабеус.  
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