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ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Tradomart  SV Ltd.  е  компания,  регистрирана  съгласно  законите  на  Сейнт  Винсент  и
Гренадини с регистрационен номер 23071 IBC 2015 със седалище в Шемрок Лодж, Мъри
Роуд,  Кингстън  Сейнт  Винсент  и  Гренадини  и  предоставяща  инвестиционни  и
спомагателни  услуги  (наричана  по-долу  „Компанията“)  на  своите  Клиенти  чрез
Търговската платформа. За повече информация, моля посетете www.forexmart.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Компанията  създава  настоящата  Политика,  за  да  предприеме всички  разумни
стъпки за постигане на възможно най-добрия резултат за своите Клиенти, или
при изпълнение на нарежданията на Клиента, или при получаване и предаване
на нареждания  за  изпълнение  във връзка  с  финансови  инструменти,  или  при
пускане на поръчки при други субекти за изпълнение, което води до от решения
на  Компанията  да  търгува  с  финансови  инструменти  от  името  на  Клиента.
Компанията е установила своята Политика за изпълнение на поръчки (наричана
по-долу  „Политика“).
Компанията  предоставя  тук  резюме  на  Политиката,  която  поддържа,  за  да
изложи общ преглед на това как Компанията ще постигне най-добро изпълнение
за своите Клиенти и да предостави подходяща информация на своите Клиенти
относно своята Политика.

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

http://www.forexmart.com/


3.1. Политиката  се  прилага  за  всички  директори  на  Компанията,  служители,
всякакви  лица,  пряко  или  косвено  свързани  с  Компанията  (наричани  по-долу
„свързани лица“) и се отнася до всички взаимодействия с всички Клиенти.



3.2. Политиката е част от Общите условия на Компанията (наричани по-долу
Споразумението).  Следователно,  сключвайки  Споразумението  с  Компанията,
Клиентът се съгласява и с Политиката, свързана с финансовите инструменти,
предоставени от Компанията,  чиито спецификации на договора са достъпни
онлайн на www.forexmart.com     (тук наричани „Финансови инструменти“).
3.3. Настоящата  Политика  се  прилага  при  извършване  на  транзакции  с
Клиента  за  предоставените  от  Компанията  Финансови  инструменти.
Финансовите  инструменти,  предоставени от  Компанията,  са  договори за
разлика;  зависи  от  преценката  на  Компанията  да  реши  кои  видове
финансови инструменти да предостави и да публикува цените, на които те
могат да се търгуват. Компанията чрез своята платформа(и) за търговия
предоставя  на  Клиента  пряко  предавани  цени  „Котировки“,  заедно  с
разбивка  на  наличните  обеми  („дълбочина  на  пазара“),  получени  от
нейните  трети  страни  доставчици  на  ликвидност.  Компанията  винаги  е
контрагент (или принципал) на всяка сделка; следователно, ако Клиентът
реши да открие позиция във Финансов инструмент с Компанията,  тогава
тази  отворена  позиция  може  да  бъде  затворена  с  Компанията.
3.4  Ако  Компанията  класифицира  Клиента  като  допустим  контрагент,
настоящата Политика няма да се прилага за съответния Клиент.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ТИПОВЕ ПОРЪЧКА

Има различни видове поръчки, както следва:

• Бай-стоп: това е поръчка за покупка на определена цена („стоп 
цена“), която е по-висока от текущата пазарна цена;

• Сел-стоп: това е поръчка за продажба на определена цена („стоп 
цена“), която е по-ниска от текущата пазарна цена;

• Бай-лимит: това е поръчка за покупка на определена цена („лимитна 
цена“), която е по-ниска от текущата пазарна цена;

• Сел-лимит: това е поръчка за продажба на определена цена 
(„лимитна цена“), която е по-висока от текущата пазарна цена;

• Стоп-лос: това е поръчка, която може да бъде прикрепена към вече 
отворена позиция за затваряне на позиция на определена цена („цена
на стоп-лос“). „Стоп-лос“ може да се използва за минимизиране на 
загубите;

• Тейк-профит: това е поръчка, която може да бъде прикрепена към 
вече отворена позиция за затваряне на позиция на определена цена 
(„цена на тейк-профит“). „Тейк-профит“ може да се използва за 
осигуряване на печалби.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

5.1. Цени: Компанията  генерира  собствени  търгуеми  цени  въз  основа  на
ценови канали от някои от водещите световни доставчици на ликвидност и
независими доставчици на цени. Основният начин,  по който Компанията ще
гарантира,  че  Клиентът  получава  най-доброто  изпълнение,  ще  бъде  да  се
гарантира,  че  изчисляването  на  спреда  на  „бид“  и  „аск“  се  извършва  с
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позоваване  на  набор  от  базови  доставчици на  цени  и  източници  на  данни.
Компанията преглежда своите независими доставчици на цени поне веднъж
годишно,  за  да  гарантира,  че  се  предлагат  коректни  и  конкурентни  цени.
5.2.  Реквоти: това  е  практиката  да  се  предоставя  вторична  котировка  на
Клиента след подаване на „незабавна поръчка“; Клиентът трябва да се съгласи
с тази котировка преди изпълнението на поръчката. Компанията ще прекотира
„незабавни поръчки“, ако заявената цена, първоначално посочена от Клиента,
не е налична. Вторичната котировка, предоставена на Клиента, е следващата
налична цена, получена от Компанията от нейните трети страни доставчици на
ликвидност. Компанията не извършва повторно котиране на „чакащи поръчки“.

5.3.  Слипидж: в  момента,  в който поръчката е представена за изпълнение,
конкретната цена, поискана от Клиента, може да не е налична; следователно,
поръчката  ще  бъде  изпълнена  близо  до  или  на  определен  брой  пипса  от
исканата от Клиента цена. Ако цената на изпълнение е по-добра от цената,
поискана от Клиента, това се нарича „положителен слипидж“. За разлика от
това, ако цената на изпълнение е по-лоша от цената,  поискана от Клиента,
това се нарича „отрицателен слипидж“. Моля, имайте предвид, че „слипиджът“
е нормална пазарна практика и редовна характеристика на валутните пазари
при условия* като ликвидност и волатилност поради новинарски съобщения,
икономически  събития  и  отваряне на пазара.  Софтуерът  за  автоматизирано
изпълнение  на  Компанията  не  работи  въз  основа  на  отделни  параметри,
свързани  с  изпълнението  на  поръчки  чрез  конкретни  сметки  на  Клиента.

5.4.  Частични запълвания: това е практиката да се изпълнява поръчка на
части,  ако  понастоящем  няма  достатъчно  ликвидност  на  пазара,  за  да  се
попълни пълната поръчка на определена цена. Частичните запълвания могат
да  бъдат  изпълнени  на  различни  цени.

5.5.  Комисиона: Клиентът получава комисиона при търговия с някои видове
финансови  инструменти.  Допълнителна  информация  е  достъпна  онлайн  на:
www.forexmart.com

5.2. Надценка: в  контекста  на www.forexmart.com     на  Клиентите  ще  се
начислява надценка за валутна двойка.

* Моля, обърнете внимание, че това не е пълен списък.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТИПОВЕ ПОРЪЧКА
“Meta     Trader”  

НЕЗАБАВНА(И) ПОРЪЧКА(И)

6.1. Незабавна поръчка: това е поръчка или да се купува, или да се продава
на  цената  „аск“  или  „бид“  (съответно),  както  тя  се  появява  в  потока  на
котировките в момента, в който Клиентът представя поръчката за изпълнение.

ЧАКАЩА(И) ПОРЪЧКА(И)
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6.2.Стоп  поръчки: това  е  поръчка  за  покупка  или  продажба,  след  като
пазарът достигне „стоп цената“. След като пазарът достигне „стоп цената“,
„стоп поръчката“ се задейства и се третира като „пазарна поръчка“*. Ако „стоп
поръчката“  не  се  задейства,  тя  остава  в  системата  до  по-късна  дата
спрямо  условията,  описани  в  раздела  „Активна  до  анулиране“.  За
допълнителна  информация,  моля,  вижте  уебсайта  на  Компанията.

6.3. Стоп-лос: това е поръчка за минимизиране на загубите. След като пазарът
достигне  „цената  на  стоп-лос“,  поръчката  се  задейства  и  се  третира  като
„пазарна поръчка“*. Ако „стоп-лосът“ не се задейства, тя остава в системата до
по-късна  дата.  За  допълнителна  информация,  моля,  вижте  уебсайта  на
Компанията.

6.4. *Пазарна поръчка: това е поръчка за покупка или продажба на текущата
пазарна  цена,  която  е  налична.  Системата  автоматично  обобщава  обема,
получен от доставчици на ликвидност от трети страни, и изпълнява „пазарна
поръчка“ във VWAP („Средна цена, претеглена по обем“), която е средната и
най-добрата налична цена към момента на изпълнение. След като се задейства
„пазарна  поръчка“,  тя  ще  се  подчинява  на  условията,  описани  в  раздела
„Активна  до  анулиране“.

Активна до анулиране („GTC“) (=Изтичане): това е настройка на времето,
която Клиентът може да приложи за „чакащи поръчки“.  Клиентът може да
избере конкретна дата в бъдеще, до която поръчката може да остане „жива“ и
в  очакване  на  изпълнение;  ако  поръчката  не  бъде  задействана  през  този
период,  тя  ще  бъде  изтрита  от  системата.
6.5.  Лимитирани поръчки: това е поръчка за  покупка или продажба,  след
като  пазарът  достигне  „лимитната  цена“.  След  като  пазарът  достигне
„лимитна  цена“,  „лимитираната  поръчка“  се  задейства  и  изпълнява  на
„лимитна  цена“  или  по-добра.  Ако  „лимитираната  поръчка“  не  бъде
задействана,  тя  остава  в  системата  до  по-късна  дата  при  спазване  на
условията,  описани  в  раздела  „Активна  до  анулиране“.  За  допълнителна
информация,  моля,  вижте  уебсайта  на  Компанията.
6.6.  Тейк-профит: това  е  поръчка  за  осигуряване  на  печалби.  След  като
пазарът  достигне  „цената  на  тейк-профит“,  поръчката  се  задейства  и  се
третира като „лимитирана поръчка“. Ако „поръчката за тейк-профит“ не бъде
задействана,  тя  остава  в  системата  до  по-късна  дата.  За  допълнителна
информация,  моля,  вижте  уебсайта  на  Компанията.
6.7.  Модификация/анулиране  на  чакаща  поръчка: Клиентът  може  да
модифицира/анулира „чакаща поръчка“, ако пазарът не е достигнал нивото на
цената,  посочена  от  Клиента.  
6.8.  ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето  от  поръчките  се  изпълняват  автоматично  от
MetaTrader4  на  Компанията,  както  е  описано  по-горе.  Но  трябва  да  се
отбележи, че Компанията си запазва правото, по своя абсолютна преценка, да
изпълнява ръчно изцяло или частично поръчка от 100 лота или по-висока, за
основните  валутни  двойки;  същата  практика  се  прилага  за  поръчки  със
значителен размер за второстепенни валутни двойки.

ПАЗАРНА(И) ПОРЪЧКА(И)



6.9. Пазарна  поръчка: това  е  поръчка  за  покупка  или  продажба  на
текущата пазарна цена, която е налична. Системата автоматично обобщава
обема, получен от доставчици на ликвидност от трети страни, и изпълнява
„пазарна поръчка“ на VWAP („Средна цена, претеглена по обем“), която е
средната и най-добрата налична цена към момента на изпълнението.

ЧАКАЩА(И) ПОРЪЧКА(И)

6.10. 6.10. Стоп поръчки: това е поръчка за покупка или продажба, след
като  пазарът  достигне  „стоп  цената“.  След  като  пазарът  достигне  „стоп
цената“, „стоп поръчката“ се задейства и се третира като „пазарна поръчка“*.
Ако „стоп поръчката“ не бъде задействана, тя остава в системата до по-късна
дата при спазване на условията, описани в раздела „Активна до анулиране“.
„Стоп поръчки“ могат да бъдат поставени толкова близо до текущата пазарна
цена,  колкото  желае  Клиентът;  няма  ограничение.

6.11. Стоп-лос: това е поръчка за минимизиране на загубите. След като пазарът
достигне  „цената  на  стоп-лос“,  поръчката  се  задейства  и  се  третира  като
„пазарна поръчка“*. Ако „стоп-лосът“ не се задейства, тя остава в системата до
по-късна дата. „Поръчки за стоп-лос“ могат да бъдат поставени толкова близо
до  текущата  пазарна  цена,  колкото  желае  Клиентът;  няма  ограничение.
6.12. *Пазарна поръчка (приложима за „стоп поръчки“ и „поръчки за стоп-лос“):
това е поръчка за покупка или продажба на текущата пазарна цена, която е
налична. Системата автоматично обобщава обема, получен от доставчици на
ликвидност  от  трети  страни,  и  изпълнява  „пазарна  поръчка“  във  VWAP
(„Средна цена, претеглена по обем“), която е средната и най-добрата налична
цена към момента на изпълнение. След като се задейства „пазарна поръчка“,
тя ще се подчинява на условията, описани в раздела „Активна до края на деня“
и  „Активна  до  анулиране“.
Активна до анулиране („GTC“) (=Изтичане): това е настройка на времето, която
Клиентът може да приложи за „чакащи поръчки“. Клиентът може да избере
конкретна  дата  в  бъдеще  до  момента,  в  който  поръчката  може  да  остане
„жива“ и в очакване на изпълнение; ако поръчката не бъде задействана през
този  период,  тя  ще  бъде  изтрита  от  системата.  Активна  до  края  на  деня
(„GTD“):  това  е  настройка  за  изпълнение,  която  се  прилага  за  „чакащи
поръчки“,  търгувани  чрез  „Meta  Trader“.  Отнася  се  за  5-секундния  период,
започващ  от  момента  на  задействане  на  поръчката.  През  тези  5  секунди
поръчката е в очакване на изпълнение в съответствие с нейния тип, както е
описано  по-горе.

6.13. Лимитирани поръчки: това е поръчка за покупка или продажба, след като
пазарът  достигне  „лимитната  цена“.  След  като  пазарът  достигне  „лимитна
цена“, „лимитираната поръчка“ се задейства и изпълнява на „лимитна цена“
или по-добра. Ако „лимитираната поръчка“ не бъде задействана, тя остава в
системата  до  по-късна  дата  при  спазване  на  условията,  описани в  раздела
„Активна  до  анулиране“.  „Лимитирани  поръчки“  могат  да  бъдат  поставени
толкова  близо  до  текущата  пазарна  цена,  колкото  желае  Клиентът;  няма
ограничение.

6.14.  Тейк-профит:  това  е  поръчка  за  осигуряване  на  печалби.  След  като
пазарът  достигне  „цената  на  тейк-профит“,  поръчката  се  задейства  и  се



третира като „поръчка за тейк-профит“.  Ако „поръчката за  тейк-профит“ не
бъде задействана, тя остава в системата до по-късна дата. „Поръчки за тейк-
профит“ могат да бъдат поставени толкова близо до текущата пазарна цена,
колкото  желае  Клиентът;  няма  ограничение.

6.15.  Модификация/анулиране  на  чакаща  поръчка:  Клиентът  може  да
модифицира/анулира „чакаща поръчка“,  ако пазарът не достигне нивото на
цената,  посочено  от  Клиента.

6.16.  Едновременни  позиции:  Клиентът  може  да  задържи  до  200  позиции
едновременно (разглежда се като обобщение на „Пазарни“ и „Чакащи поръчки“
на  Клиент.

6.17.  Компанията  си  запазва  правото  да  променя  от  време  на  време
платформите за търговия, базирани на софтуер.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

7.1. Компанията  ще  предприеме  всички  разумни  стъпки,  за  да  получи
възможно  най-добрия  резултат  за  своите  Клиенти,  като  вземе  предвид
няколко  фактора  при  изпълнение  на  поръчки  на  Клиенти  спрямо
котираните цени на Компанията. Цените, разходите и конвертирането на
валута  имат  най-голямо  значение  при  извършване  на  транзакции  за
нашите Клиенти.

7.2. Цена

● Спред на Бид – Аск: за всеки даден финансов инструмент Компанията
ще котира две цени: по-високата цена (АСК), на която Клиентът може
да купи (да отвори дълги позиции) този Финансов инструмент, и по-
ниската цена (БИД), на която Клиентът може да продаде (да отвори
къси позиции) този Финансов инструмент; наричани общо „цените на
Компанията“.  Разликата  между  по-ниската  и  по-високата  цена  на
даден Финансов инструмент се нарича спред;

● Чакащи поръчки: такива поръчки като Бай-лимит, Бай-стоп и Стоп-
лос/Тейк-профит  за  отворена къса  позиция  се  изпълняват по цена
АСК.  Поръчки като  Сел-лимит,  Сел-стоп  и  Стоп-лос/Тейк-профит  за
отворена дълга позиция се изпълняват на цена БИД;

● Цената на Компанията за даден Финансов инструмент се изчислява
по  отношение  на  цената  на  съответния  базисен  финансов
инструмент,  който  Компанията  получава  от  доставчици  на
ликвидност  на  трети  страни.  Компанията  актуализира  цените  си
толкова често, колкото позволяват ограниченията на технологията и
комуникационните връзки. Компанията няма да котира никаква цена
извън  времето  за  работа  на  Компанията  (вижте  Мястото  за
изпълнение  по-долу),  поради  което  Клиентът  не  може  да  прави
поръчки през това време;

● За  платформата  ECN търговците  се  насочват  директно  към
доставчици  на  ликвидност  чрез  системата  за  електронно
изпълнение.  Тази  система  автоматично  изисква  котировка  от
селекция  от  доставчици  на  ликвидност.  Във  връзка  с  цената,
Компанията  котира  наличната  ликвидност  (или  „пазарна
дълбочина“),  получена  от  нейните  трети  страни  доставчици  на
ликвидност.  Софтуерът  на  Компанията  автоматично  ще  агрегира
цялата налична ликвидност на възможно най-добрите налични цени
и  ще  изпълни  поръчката  по  средната  цена,  претеглена  по  обем
(V.W.A.P.).

7.3. Такси и други разходи: за  откриване на позиция  в  някои видове
Финансови  инструменти  от  Клиента  може  да  се  изисква  да  плати
комисиона или други такси, ако е приложимо. Тези суми са оповестени в
спецификациите на договора, достъпни на уебсайта на Компанията.

Комисиони: комисионите ще бъдат таксувани като фиксирана сума и могат да
бъдат намерени на Уебсайта на Компанията на   www.forexmart.com  . В случай
на такси за финансиране, стойността на отворените позиции в някои видове
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Финансови  инструменти  се  увеличава  или  намалява  чрез  дневна  такса  за
финансиране „суап“ през целия срок на валидност на договора.  Таксите за
финансиране  се  основават  на преобладаващите  пазарни лихвени проценти,
които  могат  да  варират.  Подробности  за  прилаганите  такси  за  дневно
финансиране са достъпни в раздела Спецификации на договора за Финансови
инструменти  на  Уебсайта  на  Компанията.  За  всички  видове  Финансови
инструменти,  които  Компанията  предлага,  комисионите  и  таксите  за
финансиране не са включени в котираната цена на Компанията и вместо това
се начисляват отделно по сметката на Клиента.



7.3. Такси и други разходи: за откриване на позиция в някои видове
Финансови  инструменти  от  Клиента  може  да  се  изисква  да  плати
комисиона или други такси, ако е приложимо. Тези суми са оповестени в
спецификациите  на  договора,  достъпни  на  Уебсайта  на  Компанията.
Комисионите ще бъдат таксувани като фиксирана сума и могат да бъдат
намерени на уебсайта на Компанията на       www.forexmart.com  .
•Такса за финансиране: в случай на такси за финансиране, стойността

на  отворените  позиции  в  някои  видове  Финансови  инструменти  се
увеличава или намалява с дневна такса за финансиране „суап“ през целия
срок на валидност на договора. Таксите за финансиране се основават на
преобладаващите  пазарни  лихвени  проценти,  които  могат  да  варират.
Подробности за прилаганите такси за дневно финансиране са достъпни в
раздела Спецификации на договора за Финансови инструменти на Уебсайта
на  Компанията.

За  всички  видове  Финансови  инструменти,  които  Компанията  предлага,
комисионите и таксите за финансиране не са включени в котираната цена
на  Компанията  и  вместо  това  се  начисляват  отделно  по  сметката  на
Клиента.

7.4. Конвертиране на валута: Компанията може да предостави оферта
за конвертиране на валута от основната валута на Клиента във валутата на
съответния  Финансов  инструмент.  Това  няма  да  отразява  действително
преобразуване  на  валута  в  сметката  на  Клиента  и  служи за  целите  на
изчисляването на възнаграждението само в основната валута.

7.5. 7.5.  Изпълнение  спрямо  скоростта: Компанията  отдава  голямо
значение  при  изпълнението  на  Клиентски  поръчки  и  се  стреми  да
предложи висока скорост на изпълнение в рамките на ограниченията на
технологиите  и  комуникационните  връзки.  Използването  на  безжична
връзка  или  комутируема  връзка  или  каквато  и  да  е  друга  форма  на
нестабилна  връзка  в  края  на  Клиента  може  да  доведе  до  лоша  или
прекъсната свързаност или липса на сила на сигнала, което да доведе до
закъснения  в  предаването  на  данни  между  Клиента  и  Компанията  при
използване на електронната платформа за търговия на Компанията. Това
може да доведе до поставяне на поръчката на Клиента на остаряла цена,
която  Компанията  може  да  откаже  и  да  предостави  на  Клиента  нова
котировка  (т.е.  реквота).

Ако  Клиентът  предприеме  транзакции  в  електронна  система,  той/тя  ще
бъде изложен/а на рискове, свързани със системата, включително отказ на
хардуер  и  софтуер  (Интернет/Сървъри).  Резултатът  от  всяка  системна
повреда може да бъде, че вашата поръчка или не се изпълнява според
вашите инструкции,  или  изобщо не  се изпълнява.  Компанията  не  поема
никаква  отговорност  в  случай  на  такава  повреда.  Използването  на
безжична  връзка  или  комутируема  връзка  или  всяка  друга  форма  на
нестабилна  връзка  в  края  на  Клиента  може  да  доведе  до  лоша  или
прекъсната свързаност или липса на сила на сигнала, което да доведе до
забавяне  в  предаването  на  данни  между  Клиента  и  Компанията  при
използване на електронната платформа за търговия на Компанията. Това
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забавяне  може  да  доведе  до  изпращане  до  Компанията  на  остарели
„пазарни поръчки“. В този случай Компанията ще актуализира цената и ще
изпълни поръчката на наличната пазарна цена.

7.6. 7.6. Вероятност за изпълнение: Вероятността за изпълнение зависи от
наличието  на  цени  на  други  пазари/мейкъри/  финансови  институции.  В
някои случаи може да не е възможно да се уреди поръчка за изпълнение,
например,  но  не  ограничено  в  следните  случаи:  по  време  на  новини,  в
моментите  на  започване  на  търговските  сесии,  по  време  на  волатилни
пазари, където цените могат да се движат значително нагоре или надолу и
далеч от обявените цени, когато има бързо движение на цените, когато
няма  достатъчно  ликвидност  за  изпълнението  на  конкретния  обем  на
обявената цена,  когато е настъпило форсмажорно събитие.  В случай,  че
Компанията не е в състояние да продължи с поръчка по отношение на цена
или  размер  или  друга  причина,  поръчката  няма  да  бъде  изпълнена.  В
допълнение, Компанията има право по всяко време и по свое усмотрение,
без да дава никакво известие или обяснение на Клиента, да отхвърли или
откаже да предаде или организира изпълнението на която и да е поръчка
или  Заявка  или  Инструкция  на  Клиента  при  обстоятелства,  обяснени  в
Клиентското  споразумение.  Освен  това,  когато  Компанията  предава
поръчки за изпълнение на друга трета страна, вероятността за изпълнение
зависи  от  наличието  на  цени  от  тази  друга  трета  страна.

Поръчки: Пазарна поръчка, Бай-лимит, Сел-лимит, Сел-стоп, Бай-стоп, Стоп-
лос,  Тейк-профит  по  Финансови  инструменти  се  изпълняват  по  начина,
обяснен  в  раздела  „Изпълнение  на  поръчки“  по-горе.  Трябва  да  се
отбележи,  че  цената,  на  която  се  извършва  сделка,  може  да  варира
значително  от  първоначално  поисканата  цена  по  време  на  ненормални
пазарни условия. Това може да се случи например в следните случаи:

● По време на отваряне на пазара;
● По време на новини;
● По време на волатилни пазари, където цените могат значително да се

отдалечат от обявената цена;
● Когато има бързо движение на цените;
● Ако цената се покачва или спада в една търговска сесия до такава 

степен, че съгласно правилата на съответната борса, търговията се 
спира или ограничава;

● Ако няма достатъчна ликвидност за изпълнение на конкретния обем 
на обявената цена.

7.7.Компанията се  стреми да предостави възможно най-добрата цена  на своите
Клиенти и полага всички усилия и необходимите мерки за това.Компанията се
стреми да предостави възможно най-добрата цена на своите Клиенти и полага
всички усилия и необходимите мерки за това.

7.8.Вероятност за сетълмент: Компанията ще пристъпи към сетълмент на всички
транзакции  след  изпълнението  на  такива  транзакции.

7.9 Размер на поръчката:  всички поръчки се изпълняват размери на лотове.
Лотът е единица, измерваща сумата на транзакцията и тя е различна за всеки



Финансов инструмент.  Подробности за  размерите на лотовете  са достъпни в
Спецификациите  на  договора  на  уебсайта  на  Компанията.  Въпреки  че  няма
максимален  размер  на  поръчката,  която  Клиентът  може  да  направи  с
Компанията,  Компанията  си  запазва  правото  да  отхвърли  поръчка,  както  е
обяснено в Общите условия (Споразумението). Компанията полага всички усилия
да  изпълни  поръчката  на  Клиента,  независимо  от  обема.  Но  ако  това  се
постигне, тя може да бъде на най-добрата налична цена, която ликвидността на
пазара  може  да  позволи  по  време  на  изпълнението.  (Вижте  „Вероятност  за
изпълнение“).

7.10. Пазарно  въздействие: някои  фактори  могат  значително  да  променят
цената на базовите финансови инструменти, от това как е изчислена цената,
която Компанията е котирала за своите Финансови инструменти. Компанията ще
предприеме  всички  разумни  стъпки,  за  да  получи  възможно  най-добрия
резултат за своите Клиенти.

7.11. Компанията не счита гореспоменатите фактори за изчерпателни и редът, в
който са представени горепосочените фактори, не се приема като приоритетен
фактор.

7.12. Независимо  от  това,  когато  има  конкретна  инструкция  от  Клиента,
Компанията  се  уверява,  че  поръчката  на  Клиента  ще  бъде  изпълнена  в
съответствие с конкретната инструкция.



7.13. Компанията  ще  определи  относителната  важност  на  горепосочените
фактори, като използва своята търговска преценка и опит в светлината на
наличната  на  пазара  информация  и  като  вземе  предвид  критериите,
описани по-долу:

● Характеристиките на Клиента, включително категоризацията на Клиента 
като търговец на дребно или професионален такъв;

● Характеристиките на поръчката на Клиента;
● Характеристиките на финансовите инструменти, които са предмет на 

тази поръчка;
● Характеристиките на местата за изпълнение, към които може да бъде 

насочена тази поръчка.

7.14. Най-добрият възможен резултат за Клиент се определя по отношение
на  общото  възнаграждение,  представляващо  цената  на  финансовия
инструмент и разходите, свързани с изпълнението, които включват всички
разходи, направени от Клиента, които са пряко свързани с изпълнението на
поръчката.

МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Места за изпълнение са субектите,  с  които се правят поръчките или на
които  Компанията  предава  поръчки  за  изпълнение.  За  всички  поръчки,
които Клиентът ще направи пред Компанията за Финансовия инструмент,
предлаган  от  Компанията,  Компанията  ще  действа  като  Агент  или
Принципал  от  името  на  Клиента.  Компанията  ще  получава  и  предава
поръчки за изпълнение на друго лице или Изпълнение на поръчки като
принципал  на  принципал  за  собствена  сметка.  Клиентът  приема  и
потвърждава,  че  Мястото  за  изпълнение  работи  като  Регулирана
инвестиционна  фирма,  но  не  функционира  като  Регулиран  пазар  или
Многостранен механизъм за търговия (MTF) или Организиран механизъм за
търговия (OTF).

Работно време:

Работното време на Компанията е както следва:

● Денонощно: от 00:00 ч. понеделник до 00:00 ч. петък, според GMT+2 
(или GMT+3 през лятното часово време).

● Неработни периоди: 00:00 ч. събота до 00:00 ч. неделя. според 
GMT+2 (или GMT+3 през лятното часово време). Празниците ще 
бъдат обявени чрез вътрешната поща на търговския терминал, 
предоставен от Компанията.

Компанията разчита  значително на  горепосоченото  място  за  изпълнение  на
гореспоменатите фактори и тяхното значение. Политиката на Компанията е да
поддържа такива вътрешни процедури и принципи, за да действа в най-добрия
интерес на своите Клиенти и да им осигури възможно най-добрия резултат при



работа  с  тях.

Клиентът признава, че транзакциите, въведени във Финансови инструменти с
Компанията,  не  се  извършват  на  призната  борса,  а  се  извършват  чрез
Търговската платформа на Компанията и съответно могат да изложат Клиента
на  по-големи  рискове  от  регулираните  борсови  сделки.  Следователно
Компанията  може да  не  изпълни поръчка  или  може да промени  цената  на
отваряне  (затваряне)  на  поръчка  в  случай  на  техническа  повреда  на
платформата  за  търговия  или  фийдовете  за  котировки.  Общите  условия  и
правилата  за  търговия  се  установяват  единствено  от  контрагента,  който  в
случая  е  Компанията.  Клиентът  е  длъжен  да  затвори  отворена  позиция  на
даден  Финансов  инструмент  по  време  на  работното  време  на  Търговската
платформа  на  Компанията.  Клиентът  също  така  трябва  да  затвори  всяка
позиция със същия контрагент, с когото е била сключена първоначално, т.е.
Компанията.

НАБЛЮДЕНИЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

9.1.  Компанията  редовно  ще  наблюдава  и  оценява  ефективността  на  тази
Политика и последователността на нейните договорености за изпълнение на
поръчките и по-специално качеството на изпълнение на процедурите, обяснени
в  Политиката,  за  да  осигури  възможно  най-добрия  резултат  за  Клиента  и,
когато  е  уместно,  Компанията  си  запазва  правото  да  коригира  всички
недостатъци  в  тази  Политика  и  да  направи  подобрения  в  нейните
договорености за изпълнение.

9.2 В допълнение, Компанията ще преразглежда Политиката, както и нейните
договорености за изпълнение на поръчките поне веднъж годишно. Преглед
ще  бъде  извършен  също  така,  когато  настъпи  съществена  промяна,  която
засяга  способността  на  фирмата  да  продължи  да  постига  възможно  най-
добрия  резултат  за  изпълнението  на  своите  Клиентски  поръчки  на
последователна основа, използвайки местата, включени в тази Политика.

9.3. Компанията  ще  уведоми  всички  Клиенти,  засегнати  от  съществени
промени в нейната Политика или договорености за изпълнение на поръчки.

СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА

При установяване на бизнес връзка с Клиента, от Компанията се изисква да получи неговото/нейното предварително
съгласие за тази Политика.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Някои Финансови инструменти, търгувани от Компанията, не отговарят
на  условията  за  продажба  в  определени  юрисдикции  или  държави.
Политиката не е насочена към никоя юрисдикция или държава, където
нейното публикуване, наличност или разпространение би противоречало
на  местните  закони  или  разпоредби,  включително  Съединените
американски  щати.  Политиката  не  представлява  оферта,  покана  или



искане за покупка или продажба на тези Финансови инструменти. Тя не
може да бъде възпроизвеждана или разкривана (изцяло или частично) на
друго лице без предварително писмено разрешение. Политиката няма за
цел  да  представлява  единствената  основа  за  оценка  на  решението  на
Клиента да търгува с гореспоменатите Финансови инструменти.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпроси  относно  Политиката  за  изпълнение  на  поръчките  трябва  да  бъдат
адресирани  на  първа  инстанция  до  Отдела  за  поддръжка  на  клиенти:
support@forexmart.com.

mailto:support@forexmart.com
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