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Aукциони, предлагани на сегмент „Пазар за растеж“ 

Системата на MTF SOFIA  поддържа възможността да провежда следните 

видове аукциони на сегмент „Пазар за растеж“:  

 Открит аукцион; 

 Стандартен закрит аукцион; 

I. Открит аукцион 

При този вид аукцион брокерът на продавача обявява за продажба 

определено количество финансови инструменти с определена 

минимална цена, но не въвежда поръчка. Купувачите въвеждат 

поръчки за покупка с определените от тях параметри и след 

прекратяване на въвеждането им продавачът въвежда лимитирана 

поръчка за продажба на определената минимална цена, която 

удовлетворява напълно или частично поръчките за покупка. В този 

вариант не е възможно въвеждането на несъстезателни пазарни 

поръчки за покупка. 

 

II.Стандартен закрит аукцион 

Начините и редът за провеждане на стандартния закрит аукцион е следния:  

Първо се изпълняват всички лимитирани поръчки за покупка с единични 

цени, не по-ниски от цената на отсичане. След това се удовлетворяват 

несъстезателните поръчки за покупка, подредени по време на въвеждане. 

Сделките в резултат на лимитирани поръчки за покупка се сключват по 

цената, определена в тях, а тези в резултат на въведени несъстезателни 

поръчки- по цената на отсичане.  

Непродадените ценни книжа след края на аукциона се прехвърлят за 

следващия ден.  

 

Основни принципи и етапи при закрития аукцион: 

1. Обявяване на датата (периода) за провеждане на закрития аукцион, 

брой финансови инструменти, предложени за продажба и минимална 

цена (ценови диапазон) на продажбата; 

2. Въвеждане на поръчките за покупка от участниците на MTF SOFIA. 

Брокерите на участниците могат да въвеждат в системата неограничен 

брой лимитирани поръчки, които могат да с възможност за частично 

изпълнение, както и на несъстезателни поръчки. Възможно е да бъдe 

поставено условие обемът на несъстезателните поръчки да не 



надвишава с определен коефициент лимитираните поръчки на всеки 

участник.  

При закрития аукциони всеки участник вижда само своите поръчки, но 

не и тези, въведени от другите участници и има възможност да 

променя параметрите им.  

3. Спиране на процеса за въвеждане на поръчки за покупка. 

4. Обявяване на продавача на цена на лимитирана поръчка за продажба 

(цена на отсичане) и провеждане на аукцион и сключване на сделките 

за покупко-продажба.  

Емитентът или упълномощеният от него участник на MTF SOFIA 

обявява цената на отсичане, която е равна на някоя от цените на 

лимитираните поръчки за покупка. Поръчките с по-ниски цени биват 

изключвани от аукциона. С обявяването на цената на отсичане биват 

определяни и количеството лимитирани поръчки, които ще бъдат 

изпълнени в аукциона.  

Алгоритъм на аукциона и начин за удовлетворяване на поръчките за 

покупка 

 

Прилага се само в случай, че общият обем на лимитираните поръчки с 

максимална цена плюс обема на несъстезателните поръчки, които могат да 

бъдат изпълнени по максимална цена превишава обема на финансовите 

инструменти, предназначени за продажба. В такъв случай системата на MTF 

SOFIA допуска като цена на отсичане единствено най-високата цена на 

лимитираните поръчки за покупка, с което се цели максимална изгода за 

продавача на ценните книжа.  

 

 

 


