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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДОГОВОР

за подписка между Република България и
БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС
и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
във връзка с емитирането на облигации на
стойност до 950 000 000 евро, подписан на
4 юни 2012 г.
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 8 юни 2012 г. – ДВ, бр. 46
от 2012 г. В сила от 4 юни 2012 г.)
Настощият договор се сключи на 4 юни
2012 г. („Дата на сключване“) между:
(1) Република България („Емитентът“),
представлявана от Министъра на финансите; и
(2) БНП ПАРИБА (БНП), Ейч Ес Би Си
Банк ПиЕлСи (Ейч Ес Би Си) и Райфайзен Банк
Интернешънъл АД (РБИ и заедно с БНП и
Ейч Ес Би Си, „Мениджърите“),
Като се има предвид, че:
(А) Емитентът предлага да бъдат емитирани облигации с общ размер на главницата
до 950 000 000 евро („Облигациите“).
(Б) Облигации ще бъдат издадени в безна л и ч на форма с ед и н и ч на с т ой нос т о т
100 000 евро, със стойности над този размер – кратни на 1000. Облигациите ще бъдат
удостоверени чрез глобален сертификат („Глобалният сертификат за Облигациите“), който
ще подлежи на замяна срещу индивидуални
сертификати за облигации (заедно с Глобалния
сертификат за облигации, „Сертификати за
облигации“) съгласно условията по-долу.
(В) В съответствие със законодателството
на Република България, за да бъде обвързващ
за Емитента, се изисква настоящият Договор
(i) да бъде подписан от Министъра на финансите на Република България („Министърът
на финансите“), (ii) да бъде ратифициран от
Народното събрание на Република България
със Закон за ратификация (както този термин е дефиниран по-долу), като същият с
указ на Президента на Република България
(„Президентът“) е обнародван в „Държавен
вестник“ („Парламентарните процедури“). След
приключване на Парламентарните процедури
този Договор ще бъде обнародван в „Държавен
вестник“ само с информационна цел.
Бе постигнато споразумение относно следното:

1. Издаване на Облигациите
1.1. В сроковете и при условията, предвидени
с настоящото, Емитентът приема да емитира
Облигациите на датата на приключване така,
както е посочена в ценовото допълнение във
формата на Приложение 1 към настоящия
Договор („Ценовото допълнение“) или на покъсна дата (не по-късно от 14 дни), за която
Емитентът и Мениджърите се споразумеят
(„Датата на приключване“), на Мениджърите
или на тяхно нареждане. Облигациите ще
бъдат емитирани на стойност, посочена в
Ценовото допълнение („Емисионната цена“).
Задълженията на страните по този Договор
ще влязат в сила след удовлетворяването на
предварителните условия и подписването на
Ценовото допълнение. Така, както се използва
в Договора терминът „Дата на подписване“, ще
означава датата на подписване на Ценовото
допълнение, която дата ще следва приключването на всички Парламентарни процедури.
Отнасянето по-долу към този Договор ще означава отнасяне и към Ценовото допълнение,
когато контекстът позволява това.
1.2. Емитентът ще сключи (1) Договор за
фискално агентство („Договорът за фискално
агентство“) с Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън в
качеството на фискален агент („Фискалният
агент“) и с другите агенти, предвидените
в същ и я, (2) докол ко т о Обл ига ц ии т е се
удостоверяват чрез Глобалния сертификат,
Актът за поемане на задължения (the Deed
of Covenant), („Актът за поемане на задължения“) и (3) Емитент-ICSD1 Споразумение
между Емитента и всеки от Euroclear Bank
SA/NV (Юроклиър) и Clearstream Banking,
soci é t é anonyme (Клиърстрийм, Люксембург)
(„Емитент-ICSD Споразумението“). Договорът
за фискално агентство и Актът за поемане
на задължения също ще бъдат подписани от
Министъра на финансите и ратифицирани
съгласно Парламентарните процедури, като
Договорът за фискално агентство ще бъде
обусловен от подписването на допълнение
„Информация за облигациите“ във формата
на Приложение 6 към Договора за фискално
агентство („Допълнение „Информация за облигациите“). Облигациите ще бъдат издадени
в съответствие с условията, предвидени в
Договора за фискално агентство, и в определената в същия форма. Настоящият Договор,
Договорът за фискално агентство, Актът за
поемане на задъл жени я и Емитент-ICSD
Споразумението се наричат заедно по-долу
„Споразуменията“.
1.3. Емитентът потвърждава, че е в процес на изготвяне на предварителен проспект
(„Предварителният проспект“) и с настоящото
1
International Central Securities Depository (ICSD) –
Международен централен депозитар на ценни книжа.
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Емитентът упълномощава Мениджърите да
разпространят копия от същия във връзка с
предлагането и продажбата на Облигациите.
Емитентът също потвърждава, че след разпространението на Предварителния проспект
ще подготви Проспект с дата – Датата на
подписване („Проспектът“) и с настоящото
Емитентът упълномощава Мениджърите да
разпространят копия от същия във връзка с
предлагането и продажбата на Облигациите.
1.4. Емитентът потвърждава, че след ратификацията на Договора, Договора за фискално
агентство и Акта за поемане на задължения
в съответствие с Парламентарните процедури
Министърът на финансите ще бъде упълномощен от Емитента (i) да уговори размера
на главницата на Облигациите (като този
размер да не надхвърля 950 000 000 евро),
Емисионната цена, лихвения процент на Облигациите (на база на спред, съответстващ
на съществуващите към тогавашния момент
пазарни условия на основата на облигации,
деноминирани в евро, с падеж, подобен на
този на Облигациите, при условие че лихвеният процент по Облигациите не надхвърля
10 %), датата на падежа на Облигациите (като
тази дата да не бъде по-късно от 10 години
след датата на емитиране на Облигациите),
Датата на подписване, датата на подписване на
Допълнението „Информация за облигациите“,
Датата на приключване, банковата сметка в
евро на Емитента, по която следва да бъдат
преведени чистите суми по записването за
Облигациите на Датата на приключване, и
да сключи от името на Емитента Ценовото
допълнение и Допълнението „Информация
за облигациите“, съдържащо тези условия;
(ii) да емитира от негово име Облигациите
на Датата на приключване в съответствие с
Договора за фискално агентство и във формата, предвидена в същия; (iii) да извършва
(договаря) каквито и да е изменения от незначително или техническо естество в настоящия
Договор, Договора за фискално агентство, в
това число и на Условията на Облигациите
или Акта за поемане на задължения, или да
извършва каквито и да е други изменения на
тези документи, които не засягат съществените задължения и ангажименти на Емитента
по тях, които са необходими по преценка на
Министъра на финансите във връзка с предлагането и продажбата на Облигациите и които
ще бъдат изложени в Ценовото допълнение и
Допълнението „Информация за облигациите“;
и (iv) да предприеме или осигури предприемането от името и за сметка на Емитента
всички необходими и подходящи правни и
фактически действия за надлежното изпълнение на този Договор, включително, но не
само да сключи, подпише и издаде всякакви
други споразумения, актове, приложения или
други инструменти, предвидени от този До-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

говор (така както може да бъде периодично
изменян съобразно условията си) или от каквито и да е други договори или документи,
ратифицирани от Народното събрание на
Република България.
1.5. Емитентът потвърждава ангажиментите, които Мениджърите са поели от негово
име за обявления относно Облигациите, които
да бъдат направени на дати и във вестници
или други издания, за които същият се споразумее с Мениджърите.
2. Стабилизация
БНП Париба („Мениджър по стабилизацията“) може за своя сметка и доколкото
това е разрешено от приложимите закони,
да надпродава и сключва сделки с оглед поддържане на пазарна цена на Облигациите на
нива, по-високи от тези, които в противен
случай биха преобладавали. В този случай
Менид жърът по стабилизаци ята н яма да
действа като представител на Емитента и
всички загуби или печалби, произтичащи
от свръхпрода жбата, ще бъдат понесени,
респективно задържани от Мениджъра по
стабилизацията или в случай че бъде уговорено, от Мениджърите съгласно уговореното
помежду им. Мениджърите потвърждават, че
Емитентът не е разрешил емитирането на
облигации, чиито размер надвишава размера
на главницата на Облигациите, така, както е
посочен в Ценовото допълнение.
3. Договорни задължения на мениджърите
Записване
3.1. Мениджърите заедно и поотделно се
съгласяват да запишат и платят Облигациите
на Датата на приключване по Емисионната
цена без сумата на комисионите съгласно
Член 8 и в съответствие с условията на настоящия Договор.
Продажба
3.2. Всеки Мениджър поотделно се договаря
с Емитента относно следното:
(а) Всеки Мениджър разбира, че Облигациите не са и няма да бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа
на САЩ от 1933 г. и последващите му
изменения („Законът за Ценните книжа“) и не могат да бъдат предлагани,
продавани или доставяни в рамките
на Съединените Щати освен съгласно
освобождаване от или чрез сделка,
която не е предмет на изискванията
за регистрация по Закона за Ценните
книжа. Нито един Мениджър не е предлагал или продавал и няма да предлага
или продава част от разпределените
му Облигации в Съединените Щати
освен в съответствие с Правило 903
на Наредба S по Закона за ценните
книжа („Наредба S“). Съответно нито
един Мениджър, нито свързани с него
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лица, нито лица, действащи от негово
име са се ангажирали или ще се ангажират в направлявани продажбени
усилия по отношение на Облигациите.
Понятията, използвани в настоящия
параграф, имат смисъла, който им
се придава в Наредба S по Закона за
Ценните книжа.
(б) Той е действал и ще действа в съответствие с всички приложими разпоредби
на Закона за финансовите услуги и
пазари от 2000 г., по отношение на
всичко направено от него във връзка с
Облигациите във от или по друг начин
свързано с Обединеното кралство.
(в) Облигациите не са и няма да бъдат
регистрирани за публично предлагане
в Република България. Няма и няма да
има осъществено каквото и да е било
предлагане или продажба на Облигациите от страна на който и да е било от
Мениджърите в Република България,
освен такова, което е в съответствие
с българското законодателство.
(г) Всеки Менид жър потвърж дава, че
Емитентът или друг Мениджър не са
дали декларация, че ще бъдат предприети каквито и да е действия от
страна на Емитента или на някой от
Мениджърите в която и да било държава или юрисдикция, които действия
биха позволили публично предлагане
на Облигациите, или притежание или
разпространение на Проспекта, Предварителния проспект или на каквито и
да било други материали за предлагане
в която и да е държава или юрисдикция,
в която подобни действия се изискват.
Всеки Мениджър ще се съобразява във
всички съществени аспекти с всички
приложими закони за ценни книжа и
регулации във всяка юрисдикция, в
която той купува, предлага, продава
или по друг начин доставя Облигации
или има в свое държане или разпространява Проспекта, Предварителния
проспект или какъвто и да е материал
по предлагане във всички случаи за
своя сметка.
3.3. Мениджърите се съгласяват помежду си,
че ще бъдат обвързани от и ще действат съобразно с препоръките на Асоциацията на международните капиталови пазари (International
Capital Market Association), включени във версия 1 на стандартната форма на Споразумение
между Мениджъри („Споразумението между
Мениджърите“), и допълнително се съгласяват,
че използваният в Споразумението между
Мениджърите термин „Водещи мениджъри“
ще означава Мениджърите, терминът „Водещ
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мениджър по сетълмънта“ ще означава БНП
Париба и терминът „Мениджър по стабилизацията“ ще означава БНП Париба.
3.4. Всеки Мениджър самостоятелно се
съгласява, че ще обезщети Емитента за всички загуби, отговорности, претенции, искове,
искания или разноски (включително, но не
само, правни разноски и такси, разумно понесени при защита срещу или оспорване на
което и да е от горните), които той може да
понесе или които могат да бъдат отправени
срещу него, в резултат от или във връзка с
неспазване от страна на такъв Мениджър на
ограниченията или изискванията, изложени
в Член 3.2.
4. Приемане за търговия на пазара (Листване)
4.1. Емитентът потвърждава, че е заявил
или осигурил да бъде заявено регистрирането
на Облигациите за търговия на регулирания
пазар на Люксембургската фондова борса
(„Фондовата борса“).
4.2. Проспектът следва да бъде в съответствие с правилата и инструкциите на
Фондовата борса. Емитентът следва да поеме отговорност за точността и пълнотата на
Проспекта.
4.3. Емитентът се съгласява да положи
всички разумни усилия да поддържа такова
регистриране за търговия на пазара толкова
дълго, колкото която и да е от Облигациите
остане непогасена, да заплаща всички такси
и набавя всякакви допълнителни документи,
информация или гаранции и да публикува
всички обявления или публикации, които
биха били необходими или препоръчителни
за целта. Въпреки това, в случай че такова
поддържане на регистрация стана твърде обременително, Емитентът ще придобие и след
това ще положи разумни усилия да поддържа
индекс на текущите цени или регистрация на
Облигациите на друга фондова борса, обичайно
използвана за индексиране или регистрация
на дългови ценни книжа, каквато той реши с
одобрението на Мениджърите (което не следва
да бъде неразумно отказвано).
5. Декларации и гаранции
Емитентът декларира и гарантира пред и на
Мениджърите, че към Датата на подписване
и към Датата на приключване:
(а) Емитентът има пълна власт и право
и е в състояние законно да поеме и
изпълни задълженията си по Облигациите и Споразуменията;
(б) (i) Настоящият Договор е надлежно
одобрен и сключен от Емитента и към
Датата на подписване представлява и
към Датата на приключване ще представлява,
(ii) всеки от двата документа – Договора за фискално агентство и Акта за
поемане на задължения, е надлежно
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одобрен (оторизиран) от Емитента и
към Датата на приключване ще представлява,
(iii) Емитент-ICSD Споразумението е
надлежно одобрено (оторизирано) от
Емитента и когато бъде сключено,
към Датата на приключване ще представлява валиден и правно обвързващ
източник на задължения за Емитента,
които подлежат на принудително изпълнение съгласно съответно договорените условия;
Облигациите са надлежно одобрени
от Емитента и когато бъдат надлежно
изготвени, удостоверени, емитирани
и предадени в съответствие с Договора за фискално агентство, същите
ще представляват валидни и правно
обвързващи задължения на Емитента,
подлежащи на принудително изпълнение съобразно условията им;
Облигациите ще представляват преки,
общи, безусловни и (съгласно Условие
(Негативен залог) на „Условията на
Облигациите“) необезпечени и неподчинени задължения на Емитента и се
класифицират съгласно принципа pari
passu (с равни права) без привилегии
помежду си или поне на принципа pari
passu (с равни права) по отношение на
правото на плащане заедно с всички
останали настоящи и бъдещи необезпечени и неподчинени задължения на
Емитента с изключение на случаите,
при които такива задължения може
да имат приоритет по силата на закон,
който има едновременно императивно
и общо приложение;
всяко съгласие, одобрение, разрешение,
ратификация или друго нареждане на
регулаторен или друг орган, както и
всички регистрации или заявки, необходими за създаването, издаването
и продажбата на Облигациите, изпълнението на Споразуменията, регистрацията на Облигациите на Фондовата
борса, извършването на другите сделки, предвидени в Споразуменията, съблюдаването от Емитента на условият а
на Облигациите и Споразуменията
и валидността и изпълняемостта на
Облигациите и на Споразуменията,
са получени или изпълнени или ще
бъдат получени или изпълнени на или
преди Датата на приключване, съобразно случая; без да се ограничава
общият характер на горното, никакво
допълнително съгласие, одобрение,
разрешение, ратификация или друго
нареждане на регулаторен или друг
орган, или регистрации или заявки се

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

изискват във връзка със сключването
и влизането в сила на Ценовото допълнение, Допълнение „Информация
за Облигациите“ и установяването на
условията на предлагането, издаването,
продажбата и предаването на Облигациите;
(е) сключването и влизането в сила на
Споразуменията от страна на Емитента, създаването, издаването, предлагането или продажбата на Облигациите,
изпълнението на останалите сделки,
предвидени в Споразуменията, и съоб
разяването на Емитента с предвидените в същите изисквания не са и няма
да бъдат (i) в нарушение на каквато
и да е приложима конституционна
разпоредба, договор, закон, нормативен акт, правило, регламент, съдебно
решение, арбитражно решение, заповед или разпореждане на което и да
е било правителство, правителствен
орган, съд или арбитражен съд или
в противоречие със или в нарушение
на или в неизпълнение на която и
да е разпоредба от Конституцията
на Емитента; или (ii) в съществено
противоречие със или да доведат до
нарушение на или да представляват
неизпълнение на каквито и да е било
условия на заемно споразумение, договор с попечител, ипотека или друго
споразумение или инструмент, по които Емитентът е страна или които са
обвързващи за Емитента или негова
собственост; или (iii) причина за създаването или налагането на ипотека,
тежест, залог, право на задържане или
друго обезпечение върху каквито и да
е активи на Емитента, до степен до
която това би могло да бъде разумно
съществено в контекста на емисията
Облигации;
(ж) (i) Предварителният проспект (с изключение на ценовата информация)
към датата на изготвянето му е съдържал, а Проспектът съдържа цялата
информация, която по отношение на
Предварителния проспект е била, респективно по отношение на Проспекта
все още е, съществена в контекста
на емитирането и предлагането на
Облигациите (включително цялата
информация, изискуема от приложимите закони на Република България)
и информаци ята, която съобразно
специфичното естество на Емитента и Облигациите е била, е и ще е
необходима (според случая), за да се
даде възможност на инвеститорите и
техните инвестиционни съветници да
направят информационно обезпечена

С Т Р. 6

(з)

(и)

(й)
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оценка на финансовото състояние и
бъдещото развитие на Емитента и на
правата по Облигациите;
(ii) информацията, съдържаща се в
Предварителния проспект и в Проспек
та относно Емитента и Облигациите
(съгласно Предварителния проспект),
e била и (съгласно Проспекта) е във
всеки съществен детайл вярна и точна,
а не подвеждаща;
(iii) мненията и намеренията, изразени в Предварителния проспект и в
Проспекта относно Емитента и Облигациите (съгласно Предварителния
проспект), са били и (съгласно Проспекта) са добросъвестно изразени,
формулирани след преценка на всички
релевантни обстоятелства и са били
базирани или се базират (според случая) на основателни предположения;
(iv) (по отношение на Предварителния
проспект) не е имало и (по отношение
на Проспекта) няма други факти във
връзка с Емитента или Облигациите,
пропускането на които, в контекста
на емитирането и предлагането на
Облигациите, е направило или прави
(според случая) в съществено отношение твърденията в тях – по отношение
факти или мнение – подвеждащи;
(v) Емитент ът е направил всичк и
разумно необходими проучвания, за
да потвърди тези факти и провери
точността на цялата тази информация
и на всички такива твърдения;
информацията относно Емитента и Облигациите, съдържаща се в печатните
материали, одобрени от Емитента за
представяне на инвеститорски презентации във връзка с предлагането на Облигациите („Роудшоу материалите“), е
вярна и точна във всички съществени
аспекти и не е подвеждаща; и всички
мнени я, прогнози или намерени я,
изразени в „Роудшоу материалите“,
са изразени или направени добросъвестно, формулирани след преценка
на всички релевантни обстоятелства
и са базирани на основателни предположения;
няма настъпило събитие или обстоятелство, което, ако Облигациите
бяха вече емитирани, би могло (при
или без уведомление или изтичане
на време или изпълнение на някакво
д ру го изиск ване) да п редставл ява
случай, описан в Условие 9 („Случаи
на Неизпълнение“) от Условията на
Облигациите, изложени в Проспекта;
не е настъпила значителна промяна в
данъчната или бюджетната система,
бру тни я п убличен дълг, външната
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търговия и баланса на плащания, валутните резерви, финансовите позиции
и ресурсите, приходите и разходите
на Република България, считано от
31 декември 2011 г.;
(к) отказът съгласно Член 16.4 е валиден
и правно обвързващ по законите на
Република България и в степента, предвидена в тази клауза, нито Емитентът,
нито негово имущество се ползват с
имунитет срещу съдебни дела, принудително изпълнение или налагане на
запор или възбрана (с изключение на
запор или възбрана за обезпечаване на
иск преди постановяване на съдебно
решение) или друго производство в
която и да било юрисдикция;
(л) няма текущи или висящи съдебни
искове, дела или процеси срещу или
засягащи Емитента или каквото и да
било негово имущество, които, ако
бъдат разрешени неблагоприятно за
Емитента, биха били съществени в
контекста на емитирането на Облигациите, и доколкото е известно
на Емитента, няма опасност от или
планирани подобни съдебни искове,
дела или процеси;
(м) не са дължими или платими каквито
и да е такси или други налози във и
никакви удържания или редукции за
данъци, мита, облагания или правителствени такси от каквото и да било
естество н яма да бъдат налагани,
създавани или събирани за или върху
каквито и да е приходи, регистрации, данъци по прехвърлянето или
оборотни данъци, мита или други
налози от какъвто и да е характер,
налагани, събирани, удържани при
източника или определяни от или в
Република България или от което и да
било политическо подразделение или
власт на или в същата, които имат
правомощията да облагат с данъци,
във връзка със сключването или влизането в сила на Споразуменията или
издаването, първичната продажба и
първоначалното предаване на Облигациите, и изпълнение на задълженията
по Споразуменията и Облигациите;
(н) Ем и т ен т ът е „ч у ж д ем и т ен т“ (по
смисъла на Наредба S по Закона за
Ценните книжа);
(о) нито Емитентът, нито негови свързани
лица/подразделения или което и да
било друго лице, действащо от негово
или тяхно име (с изключение на Мениджърите, за които Емитентът не гарантира), директно или индиректно а) са
правили или ще правят предложения
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или продажби на каквито и да било
ценни книжа, б) активно са търсели
или ще търсят оферти за покупка на
каквито и да било ценни книжа, или
в) по друг начин са договаряли или
ще договарят относно каквито и да
е ценни книжа, при обстоятелства,
които биха изисквали регистрацията
на Облигациите съгласно Закона за
Ценните книжа;
нито Емитентът, нито негови свързани
лица/подразделения (съгласно определението в Правило 405 от Закона
за Ценните книжа) или което и да
било друго лице, действащо от името
на Емитента или от тяхно име (с изключение на Мениджърите, за които
той не гарантира), не са ангажирани и
няма да бъдат ангажирани с никакви
насочени продажбени усилия в САЩ
съгласно дефиницията в Наредба S по
Закона за Ценните книжа във връзка
с Облигациите, и Емитентът, както и
лицата, действащи от негово име (с
изключение на Мениджърите, за които
той не гарантира), са действали и ще
действат в съответствие с изискванията
на Наредба S по Закона за Ценните
книжа;
нито на Емитента, нито на негови
органи или поделения, които ще бъдат
ангажирани пряко или косвено с предлагането на Облигациите, и доколкото
Емитентът е запознат, нито на който
и да е от неговите ръководни кадри,
агенти или служители към настоящия
момент не е наложена US санкция от
Дирекцията за контрол върху чуждестранни активи към Министерството на
Финансите на САЩ (Office of Foreign
Assets Control of U.S. Department of the
Treasury) („Правилата на ДКЧА“) или
каквато и да е аналогична мярка на
Европейския съюз, и Емитентът се
задължава и приема, че няма директно
или индиректно да използва постъпленията от предлагане на Облигациите
по настоящия Договор или да заема,
да контрибутира или по друг начин да
поставя на разположение тези постъп
ления на което и да е физическо или
юридическо лице, с цел финансиране
на дейностите на лице, на което към
дадения момент са наложени каквито
и да е американски санкции от ДКЧА
(вк л юч и т ел но на л и ца, вк л ючен и
в Специалния списък на граждани
(„Specially Designed Nationals List“), или
други аналогични мерки от страна на
Европейския съюз;
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(с)

при услови ята на становището на
Министъра на Правосъдието, дадено
съгласно Член 7.4(и)(i), издаването на
Облигациите и сключването от Емитента на всеки и всички документи по
сделката (включително, но не само на
Споразуменията) представляват актове
(сделки) на Емитента, регулирани от
частното право (acta jure gestionis), а не
властнически актове (acta jure imperii)
на Република България;
(т) надлежното и точно изплащане на главницата и лихвите и на всички допълнителни суми във връзка с Облигациите
и изпълнението на задълженията по
последните се гарантират с доброто
име и надеждността на Емитента;
(у) при услови ята на становището на
Министъра на Правосъдието, дадено
съгласно Член 7.4(и)(i), съдилищата
в Република Българи я ще зачетат
и ще признаят ефекта на избора на
английското право като приложимо
право спрямо Споразуменията и Облигациите;
(ф) при услови ята на становището на
Министъра на Правосъдието, дадено
съгласно Член 7.4(и)(i), съдебно решение, постановено от съдилищата в
Англия, ще бъде признато и ще подлежи на изпълнение срещу Емитента в
Република България в съответствие с
условията на Регламент (ЕО) № 44/2001
на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването
и изпълнението на съдебни решения
по граждански и търговски дела;
(х) Емитентът е надлежен член на Международния валутен фонд (МВФ) и има
право да използва общите ресурси на
МВФ, като Емитентът не е получавал
от МВФ никакво уведомление (и не му
е известно да има такова предстоящо
уведомление) за това, че МВФ, съгласно
Устава или Правилника си, е ограничил
ползването от страна на Емитента на
общите ресурси на МВФ; и
(ц) eмитирането на Облигациите няма да
доведе до превишаване на какъвто и
да е лимит по отношение на общата
сума на заеми на Емитента съгласно
Закона за държавния бюджет за 2012 г.;
или на каквито и да е последващи
ограничения по силата на други закони в Република България, или по
силата на решения на Министерския
съвет или други компетентни органи
в Република България.

6. Задължения на Емитента
Емитентът се съгласява с Мениджърите
относно следното:

С Т Р. 8

(а)

(б)

(в)

(г)
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Емитентът ще предостави на Мениджърите периодично при поискване и
безплатно такъв брой Предварителни
Проспекти и Проспекти, какъвто Мениджърите могат разумно да изискат;
ако по което и да било време преди
по-ранното от следните събития: (а)
прик лючване (от гледна точка на
Мениджърите) на дистрибутирането
на Облигациите, или (б) приемане
на Облигациите за търговия на Фондовата борса се е случило каквото и
да било събитие, в резултат на което
Проспект ът с неговите изменени я
и допълнения съдържа фактическо
твърдение, което е невярно и неточно във всички съществени аспекти,
или пропуска да упомене какъвто и
да било факт, пропускането на който
би направило подвеждащо в който и
да било съществен аспект което и да
било от съдържащите се в проспекта твърдения, било то за факт или
мнение, или ако поради каквато и да
било причина се наложи изменение
или допълване на Проспекта, то: (i)
Емитентът надлежно ще измени или
допълни Проспекта и без забавяне ще
уведоми Мениджърите, като безплатно
предоставя на Мениджърите такъв
брой копия от коригирания Проспект
или от допълнението към Проспекта,
които поправят такова твърдение или
пропуск, какъвто Мениджърите могат периодично разумно да изискват;
и (ii) разпоредбите на Член 5 ще се
считат повторени, считано от датата
на всеки такъв коригиран Проспект
или допълнение към Проспекта в смисъл, че всяка препратка в Член 5 (g)
към „Проспекта“ ще се разглеж да
като препратка към изменения или
допълнен към тази дата Проспект;
без това да ограничава задълженията
му по Член 6 (b) по-горе, Емитентът
ще уведоми Мениджърите за всички
(ако има такива) промени, засягащи
неговите декларации, гаранции, споразумения и задължения за обезщетяване
в този Договор по всяко време преди
извършване на плащане в полза на
Емитента на Датата на приключване
и ще предприеме такива действия,
каквито Мениджърите биха разумно
поискали, за отстраняване или даване
гласност на съответната промяна;
в периода между Датата на подписване
и Датата на приключване (включително тези дати) Емитентът се ангажира
да положи най-добри усилия, за да
информира Мениджърите преди вся-
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какви официални изявления, които
биха могли да имат негативен ефект
върху търгуемостта на Облигациите;
Емитентът ще заплати всяка такса или
всякакъв свързан с издаване, сделка,
добавена стойност или друг такъв
данък, сума или задължения (включително съдебни разноски) в Република
Бъ л гари я, Обед и нено т о к ра лс т во,
Белгия или Люксембург във връзка с
всякакви сделки, извършени по силата
на Споразуменията или във връзка
с издаването и дистрибутирането на
Облигациите или с прилагането или
изпълнението на този Договор;
всички плащания във връзка със задължения на Емитента по този Договор
ще бъдат свободни или освободени от,
и без удържане при източника или
редукция за, каквито и да е данъци,
суми, задължения, мита, налози или
държавни такси от какъвто и да е характер, налагани, облагани, събирани,
удържани или начислявани от Република България или от нейно политическо
подразделение, или от друг орган на
Емитента с правомощия да облага с
данък, освен ако такова удържане или
намаление е изискуемо по закон; в този
случай Емитентът следва да заплати
такива допълнителни суми, каквито
биха имали за резултат получаването
от съответния Мениджър на такива
суми каквито биха били получени
от същия, ако такова удържане или
редукция не бяха изискуеми.

7. Приключване на сделката
Приключване
7.1. Съгласно Член 7.4 приключването на
емитирането ще се състои на Датата на приключване, към която дата:
Глобален сертификат за облигации
7.2. Емитентът се задължава при условията
на настоящия Договор за следното:
(а) Регистрация: да осигури регистрирането на Глобалния сертификат за Облигациите на името на Общия попечител
(както е определен по-долу) (или на
посочено от него лице), определен за
целта от Юроклиър (Euroclear) и Клиърстрийм (Clearstream), Люксембург, за
кредитиране на Датата на приключване
по сметките на Юроклиър (Euroclear)
и Клиърстрийм (Clearstream), Люксембург, водени при Общия попечител;
(б) Предаване: да предаде на Общия попечител на Глобалния Сертификат за
Облигациите, надлежно издаден от
името на Емитента и заверен за автентичност и приведен в сила съгласно
Договора за фискално агентство.
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Плащане на нетни постъпления от емисията
7.3. Срещу регистрацията и предаването
по-горе Мениджърите се задължават да извършат плащане на нетните постъпления от
емитирането на Облигациите (представляващи общата сума, дължима за Облигациите,
изчислена по Емисионната цена без комбинираната комисиона за управление и записване
съгласно Член 8) в полза на Емитента чрез
финансов превод в евро с вальор същия ден
по сметка на Емитента, посочена в Ценовото
допълнение.
Предварителни условия
7.4. Задълженията на Мениджърите по този
Договор да запишат и платят Облигациите
са обусловени от следните предварителни
условия:
(а) подписване и предаване на Договора за
фискално агентство от всички страни
по него на или около датата на този
Договор;
(б) подписване и предаване на Акта за
поемане на задължения от Емитента
на или около датата на този Договор;
(в) прик лючване на Парламентарните
процедури на или преди Датата на
подписване, както и оставане в пълна сила и ефект на ратификацията,
извършена от Народното събрание на
Република България съгласно Парламентарните процедури към Датата на
приключване;
(г) подписване и предаване на ЕмитентICSD Споразумението от всички страни по него на или преди Датата на
приключване;
(д) предаване на акта за оправомощаване
от Емитента на общия попечител за
Euroclear и Clearstream, Люксембург,
назначен във връзка с Облигациите
(„Общият попечител“);
(е) потвърж дение за Фискалния агент
относно избора на Общ попечител в
съответствие с Член 2.4 от Договора
за фискално агентство;
(ж) съгласие от ст рана на Фон довата
борса, дадено на или преди Датата
на п рик лючване, за рег ист ри ране
(допускане до търговия на пазара) на
Облигациите, обусловено единствено
от издаването на Глобалния сертификат за Облигациите;
(з) предоставяне на Мени д жърите на
или преди Датата на подписване на
копие от приемане на назначението от
Процесуалния агент в писмена форма съгласно Член 16.3 от настоящия
Договор;
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на или преди Датата на приключване
Мениджърите да са получили становища, които по форма и съдържание
удовлетворяват Мениджърите, както
следва:
(i) правно становище на Министъра
на правосъдието на Република
България по българското право;
(ii) п ра вно с т а нови ще на „Томов
&Томов“, правни съветници на
Емитента по българското право;
(iii) правно становище на адвокатско
дружество „Цветкова, Бебов и
съдружници“, правни съветници
на Мениджърите по българското
право; и
(iv) правно становище на Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, правни
съветници на Мениджърите по
английското право;
(й) на или преди Датата на приключване на Мениджърите да се предадат
заверени от компетентен орган на
Емитента копия от: а) относимите
части от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2012 г.; б)
решението на Министерския съвет за
упълномощаване на Министъра на
финансите да емитира Облигациите;
в) решението на Министерския съвет
за одобряване на Споразуменията и
предлагане на съответен законопроект за ратификация от Народното
събрание; г) закона за ратификация
на Договора за фискално агентство,
този Договор за подписка и Акта за
поемане на задължения така, както
е приет от българското Народно съб
рание („Законът за ратификация“) и
публикуван в „Държавен вестник“ с
указ на Президента на Република България; и д) всички други допълнителни
одобрения, необходими за емитирането
на Облигациите от Емитента, с които
Емитентът следва да се е сдобил;
(к) към Датата на приключване (i) направените от Емитента в настоящия
Договор декларации и гаранции са
верни, точни и правилни към и все
едно са направени на Датата на приключване и Емитентът е изпълнил
всички свои съответни задължения
по настоящия Договор, които следвало да бъдат изпълнени на или преди
Датата на приключване, и (ii) за тази
цел на Мениджърите е предоставено
у дост оверение, подписано о т Министъра на финансите на България
с дата – Датата на приключване, и
потвърждаващо, че след Датата на
подписване (а) не са настъпили неблагоприятни промени, нито каквито
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и да било събити я, предполагащи
бъдещи неблагоприятни промени, в
състоянието на Емитента, които са
от съществено значение в контекста
на емитирането на Облигациите; (б)
Конституционният съд на Република
България („Конституционният съд“) не
е бил сезиран с искане за обявяване
на противоконституционност на Закона за ратификация или след като е
бил сезиран с подобни искания срещу
Закона за ратификация, всички те са
били отхвърлени;
(л) от Датата на подписване до и включително Датата на приключване по мнение на Мениджърите не е настъпило
никое от обстоятелствата, описани в
Член 11.1 (d); и
(м) считано от (и включвайки) Датата на
подписване до (и включвайки) Датата
на приключване не е имало публично
съобщение от Moody’s Investors Service
Ltd или Standard & Poor’s Credit Market
Services Europe Limited, подразделение
на The McGraw-Hill Companies Inc.
или Fitch Ratings Ltd., че съответната
агенция е ревизирала в посока надолу
или е оттеглила, или е поставила на
преразглеждане или под „кредитно
наблюдение“ с отрицателни ефекти
(или друга подобна публикация за
формално преразглеждане от съответната рейтингова агенция) който и да
бил съществуващ кредитен рейтинг,
определен за Емитента, Облигациите
или за дългосрочната задлъжнялост
на Емитента.
Мениджърите могат по своя преценка да
се откажат изцяло или частично от всяко от
условията, посочени по този Член 7.4.
8. Комисиони
Като възнаграждение за задълженията,
поети от Мениджърите по настоящия Договор, Емитентът приема да заплати в полза
на Мениджърите комбинирана комисиона
за у п ра влен ие и за п исва не в размер на
0,05 процента от размера на главницата на
Облигациите. Комисионата се приспада от
сумата, дължима за записване на Облигациите
съгласно Член 7.3.
9. Разходи
Мениджърите и Емитентът са сключили
отделно споразумение относно възнагражденията и разходите, свързани с Облигациите
съгласно Писмо за възлагане от 30.05.2012 г.
между Мениджърите и Емитента.
10. Обезщетения
10.1. Емитентът се задължава към всеки от
Мениджърите, че ако който и да е Мениджър
или свързано с него лице или лице, което
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контролира такъв Мениджър по смисъла на
Раздел 15 от Закона за Ценните книжа или
Раздел 20 от Закона за фондовите борси на
САЩ от 1934 г., както и който и да е от техните
съответни представители, директори, служители, работници и агенти (всеки от тях наричан
„Релевантно лице“) претърпи някакви загуби,
отговорности, разходи, искове, обезщетения
за нанесени вреди, разноски (включително, но
без да се ограничават до разумно понесените
юридически такси и разноски) или претенции
(или съдебни искове във връзка със същите)
(„Загуба“) по отношение на, произтичаща от
или във връзка с каквото и да било нарушение или твърдение за нарушение от Емитента
на каквито и да било декларации, гаранции,
ангажименти и задължения, съдържащи се
във или за които се счита, че са направени
съгласно настоящия Договор, включително,
но без да се ограничава до неемитирането на
Облигациите от Емитента, или във връзка с
някакво изявление, съдържащо се в Предварителния проспект, в Проспекта или в Роудшоу
материалите (така, както са изменени или
допълнени, ако Емитентът е предоставил на
Мениджърите някакви изменения и допълнения на същите), което е невярно или за което
се твърди, че е невярно, или пропуск, или
твърдение за направен пропуск да се посочи
в същите съществено обстоятелство, което е
необходимо, за да не бъдат изявленията там
подвеждащи, Емитентът следва да заплати
на съответния Мениджър при поискване от
негова страна сума, равняваща се на такава
Загуба, и всички разходи, такси и разноски,
които той или което и да е Релевантно лице
може да заплати или понесе във връзка с разследването, оспорването или защитата срещу
такива действия или искове, както такива
разходи, такси и разноски са понесени; при
всички положения обаче такова обезщетение
не се дължи, доколкото Загубата възниква от
или се основава на твърдение, което е невярно или за което се твърди, че е невярно, или
пропуск, или твърдение за направен пропуск
при разчитане на и в съответствие с каквато
и да е информация, предоставена на Емитента
от Мениджър в писмена форма и изрично за
тези цели (като се има предвид, че такава
информация са единствено името и адресът
на всеки от Мениджърите). Това обезщетение
се дължи отделно и в допълнение на всякакви
други отговорности, каквито Емитентът може
иначе да има.
10.2. В случай че какъвто и да е иск, съдебен
спор, производство (включително разследване
от държавен или регулаторен орган), претенция
или искане („Дело“) се предявяват или упражняват срещу което и да е Релевантно лице (в
това качество като „Обезщетеното лице“), по
отношение на което може да бъде поискано
плащане в съответствие с този Член 10, Обез-
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щетеното лице е длъжно незабавно да уведоми
лицето, от което може да бъде поискано това
плащане („Обезщетяващо лице“), писмено (но
неизпълнението на задължението за уведомяване по този начин не следва да освобождава
Обезщетяващото лице от отговорността му
съгласно настоящото, доколкото не е съществено увредено от това), а Обезщетяващото лице,
при поискване от Обезщетеното лице, следва
да ангажира адвокати (правни съветници),
които разумно удовлетворяват Обезщетеното
лице, които да представляват Обезщетеното
лице по Делото, и следва да плати надлежно
извършените възнаграждения и разноски за
тези адвокати (правни съветници), свързани
със съответното Дело. При всяко такова Дело
Обезщетеното лице следва да има правото да
ангажира свои адвокати (правни съветници),
но възнаграждението и разноските за тези
правни съветници следва да бъдат в тежест
на Обезщетеното лице, освен ако настъпи
някое от следните обстоятелства, при които
тежестта ще бъде за Обезщетяващото лице:
(а) Обезщетяващото лице не е изпълнило
задължението си в разумен срок да
ангажира адвокати (правни съветници), които разумно удовлетворяват
Обезщетеното лице; или
(б) страните по съответното Дело включват както Обезщетяващото лице, така и
Обезщетеното лице, като представителство
на двете страни от едни и същи адвокати би
било неподходящо поради съществуващите
или потенциално съществуващите различни
интереси на същите; Обезщетяващото лице
не следва, във връзка с което и да е Дело или
свързано с него Дело в същата юрисдикция, да
носи отговорност (освен посочената по-горе)
за възнаграждения и разноски за повече от
една адвокатска кантора (в допълнение към
местни адвокати), различна от адвокатите,
които Обезщетяващото лице ползва, по отношение на всички Обезщетени лица, като в
случай че плати такива възнаграждения или
разноски, те следва да му бъдат възстановени,
както са извършени.
10.3. Обезщетяващото лице не носи отговорност за спогодба по което и да е Дело, която
е сключена без неговото писмено съгласие,
но в случай на спогодба след такова съгласие или в случай че е налице окончателно
решение в полза на ищеца, Обезщетяващото
лице се съгласява да обезщети всяко Обезщетено лице за и срещу всяка загуба или
отговорност, възникнали по силата на такава
спогодба или решение. Въпреки изложеното в
предходното изречение, в случай че по което
и да е време Обезщетеното лице е поискало
от Обезщетяващото лице възстановяване на
надлежно платени възнаграждения и разноски
за адвокати, съгласно уговореното в Член 10.2,
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Обезщетяващото лице се съгласява, че ще носи
отговорност за всяка спогодба по всяко Дело,
постигната без неговото писмено съгласие, ако
(i) такава спогодба е сключена повече от 45
дни след получаването на горното искане от
Обезщетяваното лице, и (ii) Обезщетяващото
лице не е обезщетило Обезщетеното лице
съобразно това искане преди датата на тази
спогодба. Никое Обезщетяващо лице не следва, без писменото съгласие на Обезщетеното
лице, да сключва каквато и да е спогодба по
висящо или предстоящо Дело, по отношение
на което съответното Обезщетено лице е или
е могло да бъде страна и обезщетение е могло
да бъде търсено от такова Обезщетено лице
съгласно настоящото, освен ако тази спогодба
включва безусловно освобождаване на това
Обезщетено лице от всякаква отговорност по
отношение на предмета на това Дело.
10.4. Еврото („Договорната валута“) е
единствената валута по отношение на отчитането и плащани ята за всичк и су ми,
платими от Емитента по или във връзка с
настоящия Договор, включително обезщетенията за вреди. Ако по силата на което и да
е приложимо право или по силата на съдебно решение, постановено или регистрирано
срещу Емитента, или на каквото и да е друго
основание, плащане в изпълнение на или
свързано с настоящия Договор, е извършено
или следва да бъде удовлетворено във валута
(„Друга валута“), различна от Договорената
валута, и доколкото това плащане (изчислено
в Договорната валута по обменния курс към
датата на плащането или ако не е практически разумно за някой от Мениджърите да
закупи Договорната валута с другата валута
на датата на плащането, към обменния курс
към най-близката дата, на която е разумно
да бъде извършена покупката на валута),
реално получено от някой от Мениджърите,
е по-малко от сумата, дължима съгласно условията на настоящия Договор, Емитентът се
задължава, като допълнително и независимо
задължение, да обезщети и предпази от вреди съответния Мениджър за отрицателната
разлика (недостига). За целите на този Член
10.4 обменен курс означава курсът, на който
даден Мениджър може на съответната дата в
Лондон да закупи Договорната валута с Другата валута, като се вземат предвид всички
дължими премии и други разходи, свързани
с покупката на валута.
11. Прекратяване
11.1. Независимо от която и да е друга
разпоредба на този Договор, този Договор
може да бъде прекратен от която и да е от
страните с предизвестие по Член 13 по всяко
време преди подписването на Ценовото допълнение. В допълнение Мениджърите могат с
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предизвестие до Емитента, отправено по всяко
време преди плащането в полза на Емитента
на нетната сума за записване на Облигациите,
да прекратят Договора при наличие на някое
от следните условия:
(а) ако до знанието на Мениджърите е
достигнала информация за нарушение
или за каквото и да било обстоятелство, което прави невярна или неточна
в който и да било съществен аспект
която и да било от гаранциите или
декларациите, съдържащи се в Член
5, или когато се смята, че е налице
повторение на същите, или при неизпълнение от страна на Емитента на
задълженията или ангажиментите му
по настоящия Договор; или
(б) ако не е удовлетворено което и да
било от условията, посочени в Член
7.4, или не е налице отказ от такова
условие от страна на Мениджърите
към Датата на приключване; или
(в) ако обжалване пред Конституционния
съд е успешно, в смисъл че след като
е бил сезиран, Конст ит у ционни я т
с ъд пос та нови решен ие, с ъгласно
което Законът за ратификация и/или
Споразуменията, предмет на Закона
за ратификация, не съответстват на
принципите, прогласени в Конституцията на Република България; или
(г) ако по преценка на Мениджърите е
налице такава съществена негативна
промяна в националните или международните финансови, политически или
икономически условия, или обменни
валутни курсовe или валутни режими
след Датата на подписване, която по
тяхно мнение вероятно съществено
неблагоприятно ще засегне успеха на
предлагането и дистрибутирането на
Облигациите или сделките с Облигациите на вторичния пазар.
11.2. Ако бъде отправено предизвестие по
чл. 11.1 или в случай че Ценовото допълнение
не бъде сключено от Емитента и Мениджърите на или преди 31.12.2012 г., настоящият
Договор ще се счита прекратен и без по-нататъчно действие, като страните по същия
няма да носят каквато и да е отговорност
една спрямо друга във връзка с настоящия
Договор, с изключение на отговорността на
Емитента за заплащане на възнагражденията
и разходите, които вече са били дължими/
направени или които са възникнали в резултат
на прекратяването, както и на задълженията на страните съгласно Член 12, които ако
записването и емитирането на Облигациите
биха били завършени, биха продължили, които
ще останат в сила.
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12. Запазване на ефекта на декларациите
и задълженията
Декларациите, гаранциите, договореностите, ангажиментите и задълженията за обезщетяване по настоящото запазват пълната си
сила и действие независимо от приключването
на записването и емитирането на Облигации
те, както и без оглед на каквито и да било
проучвания, извършвани от или от името на
който и да бил Мениджър или което и да било
контролиращо лице, или негов представител,
директори, служители, агенти или работници,
или който и да било от тях.
13. Уведомления
13.1. Всякаква кореспонденция по настоящия Договор следва да бъде на английски
език и адресирана до или изпратена по факс,
поща или чрез електронно съобщение на
следните адреси:
За Менижърите:
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
NW1 6AA
London
United Kingdom
Факс №:
+44 20 7595 2555
На вниманието на:
Fixed Income Syndicate
HSBC Bank plc
8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom
Факс №:
+44 20 7992 4973
На вниманието на:
Transaction Management
Group
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria
Факс №:
+43 1 71 707 762 604
Имейл адрес:
rbi-tm@rbinternational.com
На вниманието на: Transaction Management
И за Емитента,
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
София 1040
България
Факс №:
+359 2 980 68 63
Имейл:
minfin@minfin.bg
На вниманието на:
Министъра на финансите
13.2. Всяка кореспонденция, така изпратена
с писмо, поражда действие от момента на доставяне, изпратена по факс, поражда действие
при получаване на съответното автоматично
потвърждение за получаване (delivery receipt)
от страна на изпращача; в случай че такава
кореспонденция е получена в извънработно
време или е неработен ден в мястото на
получаване, такава кореспонденция ще про-
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извежда действие от началото на работното
време на първия работен ден в мястото на
получаване. Всяка кореспонденция, доставена
до някоя от страните по настоящия Договор,
която следва да се изпрати по пощата, по факс
или по електронен път, представлява писмено
законно доказателство.
14. Срокове
Сроковете са от съществено значение за
настоящия Договор.
15. Закон за договорите (права на третите
лица) от 1999 г.
Лице, което не е страна по този Договор,
няма право по Закона за договорите (права на
третите лица) от 1999 г. да иска изпълнение
на клаузи от Договора.
16. Приложимо право и юрисдикция
16.1. Договорът и всички извъндоговорни
задължения, произтичащи от или във връзка с
Договора, се регулират от законите на Англия.
16.2. Съдилищата в Англия притежават
юрисдикция да решават всякакви въпроси,
които могат да възникнат от или във връзка с
този Договор (включително спорове, свързани
с което и да е извъндоговорно задължение,
което може да възникне от или във връзка с
Договора) и съответно всяко дело или производство, по повод или във връзка с този
Договор (заедно наричани „Производства“),
може да бъде образувано пред съдилищата в
Англия. Емитентът неотменимо и безусловно
се отказва и се съгласява да не предявява
каквито и да е възражения, с които може да
разполага към момента или впоследствие,
по отношение Производствата с място на
разглеж дане пред английските съдилища,
както и от всеки иск относно това, че което
и да е от Производствата е образувано срещу
Емитента в неподходящ (неудобен) съд, както
и неотменимо и безусловно се съгласява, че
решението по всяко от Производствата, проведени пред английски съдилища, ще се счита
за окончателно и обвързващо по отношение
на Емитента и може да бъде изпълнявано от
съдилищата на която и да е друга юрисдикция.
Съгласието с юрисдикцията на английските
съдилища е дадено в полза на Мениджърите
и няма да ограничава правото на който и да
е от тях да инициира Производства срещу
Емитента в който и да е друг съд в компетентна юрисдикция, нито че образуването
на Производства срещу Емитента в една или
повече юрисдикции преклудира възможността
за разглеждане на Производствата в която и
да е друга юрисдикция в настоящия момент
или по-късно.
16.3. Емитентът неотменимо и безусловно
назначава Law Debenture Corporate Services
Limited като свой представител за получаване
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на призовки и съдебни документи в Англия
във връзка с всички Производства. Нищо в
настоящия Член 16.3 не може да ограничи
правото на който и да е от Мениджърите да
заведе процес/връчи призовки или книжа по
друг начин, позволен от закона.
16.4. С настоящото Емитентът неотменимо
се отказва от всяко право да се позовава на
суверенитет или друг имунитет спрямо юрисдикция или спрямо изпълнение или каквато и
да е подобна защита и неотменимо се съгласява (до максималната степен, допустима от
българското законодателство, както може да
бъде изменено впоследствие) с всяко средство
за правна защита срещу него, с налагането
на всяка обезпечителна мярка (с изключение – за случаите преди постановяване на
съдебно решение – на мерки за обезпечаване
на иск и на съдебни заповеди) или с резултата
от всяко производство, включително, но не
само с постановяването, изпълнението или
принудителното изпълнение срещу всякакви
активи, приходи или имущество на Емитента
(независимо от предназначението му или очак
ваното му предназначение), на всяко разпореждане, определение или решение, издадено
или постановено във връзка с каквото и да
е Производство, при условие обаче че не се
отказва от имунитета си по отношение на (i)
настоящи и бъдещи „помещения на представителството“ съгласно Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г., (ii)
„консулски помещения“ съгласно Виенската
конвенция за консулските отношения от 1963 г.
или (iii) военно имущество или активи или
друго имущество или активи на Република
България, свързани с отбраната.
17. Език и екземпляри
Настоящият Договор се изготвя на английски език и следва да бъде преведен на
български език за целите на приключването
на Парламентарните процедури. Версията
на английски език следва да има приоритет
в случай на противоречие. Настоящият Договор може да бъде сключен във всякакъв
брой екземпляри, всеки от които се счита
за оригинал.
18. Недействителност
Всяка от к лаузите на този Договор е
самостоятелна. В случай че която и да е
такава клауза бъде призната за или стане
недействителна или неизпълнима в каквото
и да е отношение съгласно законите на която
и да е юрисдикция, тя няма да има действие само в това отношение и страните ще
използват разумни усилия, за да я заместят
в това отношение с валидна и изпълняема
заместваща к лауза, имаща действие възможно най-близко до целеното действие на
недействителната клауза.
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19. Липса на доверителни отношения
Емитентът приема и се съгласява, че:
(а) всеки от Мениджърите действа единствено съгласно договорните отношения с Емитента при пазарни условия
(on an arm’s length basis) във връзка с
емитирането, предлагането и продажбата на Облигациите (включително
във връзка с определянe условията
на емитиране, предлагане и продажба на Облигациите) и не е финансов
съветник, агент или доверено лице
на Емитента или на друго лице без
значение дали някой от Мениджърите е съветвал или съветва Емитента
относно други въпроси; и
(б) е бил уведомен, че Мениджърите и
тех ни те съо т вет ни свързани лица
участват в широк диапазон от сделки,
които могат да бъдат свързани с интереси, различни от тези на Емитента,
както и че никой от Мениджърите
няма задължение да разкрива тези
интереси и сделки на Емитента по
силата на мандатни (доверителни),
консултантски или агентски отношения; и че Емитентът се отказва,
в максималната степен, позволена
от закона, от правото на иск срещу
Менид жърите за неизпълнение на
мандатно задължение или твърдяно
неизпълнение на мандатно задължение
и се съгласява, че Мениджърите не
носят отговорност (пряка или косвена)
спрямо Емитента във връзка с иска
за такова мандатно задължение или
спрямо друго лице, предявяващо иска
за мандатно задължение от името на
Емитента или по правото на Емитента,
включително притежатели на ценни
книги, служители или кредитори на
Емитента.
В допълнение Емитентът потвърждава,
че Мениджърите не консултират Емитента
или друго лице относно каквито и да е било
правни, данъчни, инвестиционни, счетоводни или регулаторни въпроси в която и да е
юрисдикция. Емитентът ще се консултира
със свои собствени съветници относно такива
въпроси и ще носи отговорност самостоятелно
и независимо да провежда проучвания и оценка на сделките, предвидени в настоящото, и
Мениджърите няма да имат задължения или
да бъдат отговорни спрямо Емитента за това.
Емитентът също така приема и се съгласява,
че всяка проверка от страна на Мениджърите
на Емитента, емитирането, предлагането и
продажбата на Облигациите, условията на
Облигациите и други условия във връзка със
същото ще се осъществява единствено в полза
на Мениджърите и няма да бъде от името
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на Емитента или друго лице. Предходното
не противоречи на никое от задълженията
на Мениджърите да отправят препоръки на
Емитента относно цените и разпределението
на предлагането в съответствие с приложимите
правила на Органите по финансови услуги на
Обединеното кралство.
В уверение на което този Договор беше
сключен на датата, посочена в началото.
За Република
За БНП ПАРИБА:
България:
Ама Окензи,
Симеон Дянков,
оторизирано лице
зам. министърпредседател и
За ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС:
министър на
Карл Алън,
финансите
директор по управление
на трансакции, ЕМЕА
дългови капиталови пазари
		
За РАЙФАЙЗЕН БАНК
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ:
Атила Фарски,
началник-управление
„Дългови капиталови пазари
и договаряне на заеми към
институционални клиенти“
Золтан Тот,
управление
„Дългови капиталови пазари
и договаряне на заеми към
институционални клиенти“

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ценово допълнение
Като се подчинява във всяко отношение
на разпоредбите на Договора за подписка
във връзка с емитирането на облигации от
4.06.2012 г., Емитентът се съгласява да продаде, а Мениджърите заедно и поотделно се
съгласяват да запишат и платят Облигациите
при следните условия:
1. Размерът на главницата по Облигациите
е: ______ евро (който не следва да надвишава
950 000 000 евро).
2. Емисионната цена е ______ процента от
размера на главницата по Облигациите.
3. Лихвеният процент на Облигациите е
______ процента годишно (като този лихвен
процент не надвишава 10 % годишно).
4. Датата на падеж на Облигациите е
______ (не повече от 10 години след Датата
на приключване).
5. Датата на подписване е ______ 2012 г., а
Датата на приключване е ______ 2012 г.
6. Банковата сметка в евро на Емитента,
по която нетната сума за записването на Облигациите следва да бъде преведена на Датата
на приключване, е сметката в Българската
народна банка на ______, в ______, номер на
сметка ______.
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Настоящото Ценово допълнение е това,
към което се препраща в Договора, което
заедно с всички извъндоговорни задължения,
произтичащи от или във връзка с него, следва
да се урежда и тълкува в съответствие със
законодателството на Англия. Термините,
изписани с главни букви в настоящото, имат
значенията, придадени им в Договора.
Дата: ________ 2012 г.
Република България,
представлявана от Министъра на финансите
От: ________________________________________
Име:
Длъжност:
БНП ПАРИБА:
От: ________________________________________
Име:
Длъжност:
ЕЙЧ СИ БИ ЕС БАНК ПИ ЕЛ СИ:
От: _____________________________________________
Име:
Длъжност:
РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГ:
От: _____________________________________________
Име:
Длъжност:
7767

ДОГОВОР

за фискално агентство меж ду Република
България в качеството на Емитент и ДЪ
БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството
на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ
БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМ
БУРГ) С.А. в качеството на Регистратор и
Агент по прехвърлянето относно емитирането
на облигации на стойност до 950 000 000 евро,
подписан на 4 юни 2012 г.
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 8 юни 2012 г. – ДВ, бр. 46
от 2012 г. В сила от 4 юни 2012 г.)
Настоящият Договор за фискално агентство се сключи на 4 юни 2012 г. („Датата
на сключване“)
между
(1) РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ, представлявана от Министъра на финансите („Емитентът“);
(2) ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН
чрез клон Лондон с адрес: пл. Канада № 1,
гр. Лондон, Е14 5AL, Обединеното кралство,
в качеството на Фискален агент и Платежен
агент; и
(3) ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН
(ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. с адрес на управление
ул. Южен Рюпер, сграда Вертиго – Поларис,
Люксембург L-2453, в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето.
Като се има предвид че:
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(А) Емитентът предлага емитирането на
Облигации с обща стойност на главницата
до 950 000 000 евро (при посочените по-долу
условия).
(Б) В съответствие със законите на Република България, за да бъде настоящият Договор
обвързващ спрямо Емитента, той следва да
бъде (i) подписан от Министъра на финансите на Република България („Министърът на
финансите“) и (ii) ратифициран от Народното
събрание на Република България със Закон
за ратификация (както е дефиниран по-долу),
който Закон за ратификация да е подпечатан
с печата на Президента на Република България и публикуван в „Държавен вестник“
(съвкупно – „Парламентарните процедури“).
С лед п ри к л юч ва не на Парла мен тарн и т е
процедури настоящият Договор ще бъде публикуван в „Държавен вестник“ единствено с
информативна цел.
(В) Облигациите ще бъдат емитирани като
поименни ценни книжа, всяка с номинална
стойност 100 000 евро или с по-голяма стойност, кратна на 1000 евро. Облигациите ще
бъдат удостоверени с глобален поименен сертификат за облигации („Глобален сертификат за
Облигациите“), записан на името на номинален
представител и депозирани в Общия попечител при „Юроклиър Банк“ СА/НВ (Euroclear
Bank SA/NV) („Юроклиър“) и „Клиърстрийм
Банкинг“, сосиете аноним (Clearstream Banking,
société anonyme). Индивидуални сертификати
за облигации (наричани заедно с Глобалния
сертификат за Облигациите „Сертификатите
за Облигации“), удостоверяващи държането
на Облигации, ще се предоставят само при
определени ограничени обстоятелства. Намерението на страните е Облигациите да
се държат по начин, който позволява те да
отговарят на изискванията за изпълнение на
операции в Евросистемата (Eurosystem).
(Г) Облигациите ще бъдат предлагани и
продавани извън САЩ при съобразяване на
изискванията на Регламент S („Регламент S“),
издаден в приложение на Закона за ценните
книжа на САЩ от 1933 г., както е изменян
и допълван („Законът за ценните книжа“);
Облигациите не може и не следва да бъдат
предлагани, продавани или доставяни на
територията на САЩ или на – съответно за
сметка или в полза на – Лица от САЩ, освен
при спазване на изключения от изискването
за регистрация съгласно Закона за ценните
книжа или в рамките на сделка, която е извън
предмета на същите изисквания.
(Д) Във връзка с Облигациите – доколкото
ще бъдат удостоверявани с Глобалния сертификат за Облигациите – на или около датата на
сключване на настоящия договор Емитентът
ще сключи Акт за поемане на задължения
(наричано заедно с неговите изменения и
допълнения „Акт за поемане на задължения“).
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(Е) Емитентът желае да назначи по отношение на Облигациите Регистратора за свой
регистратор, Агента по прехвърлянето за свой
агент по прехвърлянето, Платежния агент като
свой платежен агент, съответно Фискалния
агент като свой фискален агент и сключва
настоящия Договор с оглед определяне на
уговорките, свързани с това назначаване.
Страните се съгласиха за следното:
1. Дата на влизане в сила, одобрение на
емисията, тълкуване
Дата на влизане в сила
1.1. Настоящият договор влиза в сила на
Датата на сключване. Облигациите не могат да
бъдат емитирани на дата, предхождаща датата
на издаване на информационно приложение
относно облигациите („Информационното приложение относно Облигациите“), във формата,
посочена в Приложение 6 („Информационно
приложение относно Облигациите“), която дата
следва да бъде дата, следваща завършване на
Парламентарните процедури и съгласно договореното между Емитента и Мениджърите на
емисията („Датата на приключване“).
Одобрение на емисията
1.2. След ратифицирането на Договора,
Акта за поемане на задължения и Договора за
подписка във връзка с емитирането на Облигации (както са дефинирани по-долу) съгласно
Парламентарните процеду ри Минист ърът
на финансите ще се счита за упълномощен
(i) да договори стойността на главницата на
емисията Облигации (която стойност не може
да надвишава 950 000 000 евро), Емисионната
стойност (съгласно дефиницията по-долу),
лихвения процент на Облигациите (на основа
на спред, съответстващ на пазарните условия
към момента на емисията относно облигации,
деноминирани в евро и с падеж, близък до
този на Облигациите, при условие обаче че
лихвеният процент няма да надвишава 10
процента), падежа на Облигациите (която
дата не може да бъде по-късна от 10 години
от датата на емитиране на Облигациите),
датата на подписване на Информационното
приложение относно Облигациите (която дата
се очаква да бъде Датата на приключване),
както и Датата на приключване в Информационното приложение относно Облигациите,
от името на Емитента; (ii) от името на Емитента да сключи и предаде Информационното
приложение относно Облигациите и емитира
и предаде Облигациите на или преди Датата
на приключване, (iii) да прави всякакви незначителни или технически изменения в този
Договор, включително в Условията (както са
определени по-долу), или да прави всякакви
други изменения в тези документи, които не
оказват влияние върху съществените задължения и ангажименти на Емитента или на
Агентите, произтичащи от същите, и които
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изменения са необходими по преценка на
Министъра на финансите във връзка с емитирането и предаването на Облигациите, и които
изменения ще бъдат отразени в Информационното приложение относно Облигациите,
(iv) да извърши или обезпечи извършването
от името и за сметка на Емитента на всички
необходими и подходящи правни и фактически
действия с оглед своевременното изпълнение на този Договор, включително – но не
само – сключване, подписване и предаване
на всеки договор, акт, приложение или друг
документ, предвиден (изрично или мълчаливо) в този Договор (както може впоследствие
да бъде променен в бъдеще при спазване на
предвидения в него ред) или в който и да е
друг договор или документ, ратифицирани от
Народното събрание на Република България.
Определения
1.3. Термините, определени в Облигациите,
имат същото значение в настоящия Договор
(с изключение на дефинираните по друг начин
в този Договор термини) с изключение на
случаите, в които контекстът изисква друго
тълкуване:
Учреждение означава всяко политическо
подразделение, местна власт, министерство,
ведомство, централен или местен орган или
съществуващо съгласно закон предприятие на
Република България или на Правителството
(независимо дали такова предприятие е автономно, или не), както и което и да било
дружество или друго лице или неперсонифицирано образувание (но не което и да било
търговско дружество или друго лице или
неперсонифицирано образувание – търговец,
освен – във всеки отделен случай – доколкото
същите притежават, контролират, държат или
администрират каквито и да било Международни монетарни активи), което пряко или
косвено се контролира (било поради цялостно
или частично притежаване, контрол върху
гласуването или други относими права за
вземане на решения във връзка с прякото
управление, поради състава на управителните
органи или по друга причина) от Република
България или Правителството, или от едно
или повече Учреждения (включително – но
не само – Министерството на финансите,
Министерския съвет или Българската народна
банка).
Агенти означава Фискалният агент, Регистраторът, Агентът по прехвърлянето и
Платежният агент или всеки един от тях и
включва всички други Агенти, които могат
да бъдат определени впоследствие по силата
на този Договор, като – с изключение на
Уговорка 14 („Промени в Агентите“) – всяко
позоваване на Агентите следва да се отнася до
функционирането им единствено чрез техните
Определени офиси.
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Работен ден означава ден, различен от
събота и неделя, в който банките са отворени за търговия в мястото, където се намира
Определеният офис на Фискалния агент.
Клирингови системи означава Юроклиър
(Euroclear) и Клиърстрийм (Clearstream), Люксембург, и позоваването на Клирингова система
се отнася до която и да е от двете системи
Юроклиър или Клиърстрийм, Люксембург.
Клиърстрийм (Clearstream), Люксембург, означава „Клиърстрийм Банкинг“ С.А. (Clearstream
Banking, société anonyme).
Общ попечител означава МЦДЦК в качеството му на общ попечител или лице, определено от МЦДЦК да изпълнява ролята на общ
попечител по отношение на Облигациите.
Общ доставчик на услуги означава лице,
определено от МЦДЦК да изпълнява ролята
на общ доставчик на услуги по отношение
на Облигациите.
Условия означава Условията на Облигациите, които по същество следва да бъдат
във формата на Приложение 2 („Условия на
Облигациите“), ведно с измененията и допълненията – по отношение на всички Облигации, удостоверени с Глобален сертификат за
Облигациите – произтичащи от разпоредбите
на този Глобален сертификат за Облигациите; Условията се отпечатват на гърба на
съответния Сертификат за Облигации, като
всяко позоваване на конкретно, имащо пореден номер, Условие следва да се тълкува
по този начин.
Регулиран пазар на ЕИП означава пазар,
който отговаря на изискванията, посочени
в Член 4.1(14) от Директива 2004/39/EC на
Европейския Парламент и на Съвета за пазарите на финансови инструменти.
EUR, или евро, означава валутата, въведена
в началото на третия етап от Европейския
икономически и валутен съюз, както е дефинирана в Член 2 на Регламент (EC) № 974/98
от 3 май 1998 г. за въвеждането на еврото,
както е изменян и допълван впоследствие.
Юроклиър (Euroclear) означава „Юроклиър
Банк“ СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV).
Извънредно решение има значението, дадено
в Приложение 3 („Разпоредби относно събранията на Облигационерите“)
Фискален агент означава фискалният агент
по отношение на Облигациите, назначен в
съответния момент съгласно този Договор
или допълнително споразумение към него, в
качеството му на фискален агент.
Глобален сертификат за Облигациите означава Сертификат, който по същество следва да
бъде във формата по Част А на Приложение 1
(„Образец на Глобалния сертификат за Облигациите“), удостоверяващ Облигации, които
са записани на името на косвен (номинален)
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представител към Юроклиър, Клиърстрийм,
Люксембург, и/или която и да е друга клирингова система.
Правителство означава правителството на
Република България, упражняващо правомощия за съответния период.
МЦДЦК означава Клиърстрийм, Люксембург, и Юроклиър в качеството им на Международни централни депозитари на ценни
книги (ICSDs).
Индивидуален сертификат за Облигации
означава сертификат, удостоверяващ една
или повече Облигации и – доколкото не е
предвидено друго в Условията – съдържащ
всички Облигации, държани от даден Облигационер, и който сертификат (освен в случая
на Глобалния сертификат за Облигациите)
следва да бъде във формата по Част Б на
Приложение 1 („Образец на Индивидуалния
Сертификат за Облигации“).
Дата на емитиране означава датата, на
която са емитирани Облигациите.
Емисионна стойност означава стойността,
на която са издадени Облигациите, изразена
като процент от сумата на главниците на
Облигациите.
Съвместни мениджъри на емисията означава
„БНП Париба“, „Ейч Ес Би Си Банк“ ПиЕлСи,
и „Райфайзенбанк Интернешънъл“ АГ.
Закон за ратификация има значението, дадено в Условията.
Пазар означава Регулираният пазар на ЕИП
на Люксембургската фондова борса.
Облигации означава облигациите на Емитента със сума на главницата, с лихвения
процент и падеж, посочени в Информационното приложение относно Облигациите
(като в случай че контекстът позволява, този
израз включва и Глобалния сертификат за
Облигациите, удостоверяващ Облигациите)
или, съответно, със сума на главницата на
непогасените към даден момент Облигации.
Сертификати за Облигации означава Глобалният сертификат за Облигациите и/или
Индивидуален сертификат за Облигации.
Непогасени са всички емитирани Облигации
с изключение на:
(а) тези, които са изкупени обратно в
съответствие с Условията;
(б) тези, по отношение на които е настъпила датата за обратно изкупуване
и средствата за обратно изкупуване
(включително всички лихви, начислени върху такива Облигации до датата
на изкупуването, както и всички лихви,
дължими след тази дата) са надлежно изплатени на Фискалния агент
съгласно изискванията на настоящия
Договор и които средства остават на
разположение за изплащане;

С Т Р. 1 8

(в)

ДЪРЖАВЕН

тези, които са обявени за недействителни или по отношение на които е
изтекла погасителната давност; или
(г) тези, които са увредени или надраскани и които са предадени за замяна
с други; или
(д) (единствено за целите на определянето
на броя на непогасените Облигации и
без оглед на техния статус в каквото и
да е друго отношение) тези, за които
се претендира, че са изгубени, откраднати или унищожени и по отношение
на които са издадени Облигации за
замяна; или
(е) тези, които са купени или обезсилени
съгласно Условията,
при условие обаче че за целите на (i) установяване на правото на присъствие и гласуване
на събранията на Облигационерите, (ii) Условие 13 („Събрания на Облигационерите: Писмени решения“) и Приложение 3 („Разпоредби
относно Събранията на Облигационерите“), и
(iii) Условие 9 („Случаи на неизпълнение“), тези
Облигации (ако има такива), които към съответния момент се държат от или за сметка на
Емитента или от лице, което се притежава или
контролира пряко или косвено от Емитента
или от което и да е Учреждение, не следва да
бъдат отчитани като непогасени (освен ако и
докато държането им от Емитента, контролирано от него лице или от Учреждение бъде
преустановено).
Платежни агенти означава платежните
агенти по отношение на Облигациите, наз
начени в съответния момент съгласно този
Договор или допълнително споразумение към
него, в качеството им на платежни агенти.
Регистър означава регистърът, посочен
в Уговорка 8 („Допълнителни задължения на
Регистратора“).
Регистратор означава регистраторът по
о т ношен ие на Обл и га ц и и т е, на значен в
съответния момент съгласно този Договор
или допълнително споразумение към него, в
качеството му на регистратор.
Правила означава правилата, посочени в
Уговорка 9 („Правила относно Облигациите“).
Определен офис означава всеки от офисите
на Агентите, посочени в настоящия Договор,
както и всеки друг офис или всички други
офиси, които могат да бъдат определени за
так ива впоследствие съгласно настоящи я
Договор.
Договор за подписка във връзка с емитирането
на Облигации означава договорът за подписка
във връзка с емитирането на Облигации,
сключен между Емитента и Съвместните
мениджъри на емисията на или около датата
на настоящия Договор.
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TARGET2 означава Трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент
на експресни преводи в реално време, която
използва единна съвместна платформа и която
функционира от 19 ноември 2007 г.
Системата TARGET означава системата
TARGET2.
Агент по прехвърлянето означава агентът
по прехвърлянето по отношение на Облигациите, назначен в съответния момент съгласно
този Договор или допълнително споразумение към него, в качеството му на агент по
прехвърлянето.
Тълкуване на някои препратки
1.4. Препратките към:
(а) други изписани с начална главна буква
термини, които не са дефинирани в
този Договор, са към термини, определени в Условията;
(б) главница и лихва следва да се тълкуват
в съответствие с Условие 8 („Данъчно
облагане“); и
(в) разходи, такси, възнаграждения, хонорари или разноски включват и данък
върху добавената стойност, данък върху
оборота или всички подобни данъци,
които се дължат по отношение на тях.
Заглавия
1.5. Заглавията не следва да бъдат вземани предвид при тълкуването на настоящия
Договор.
Договори
1.6. Препратките в този Договор към този
Договор или който и да е друг документ се
считат за препратки към този Договор или тези
документи заедно с всички техни последващи
изменения, допълнения или нови документи,
с които са заменени, към съответния момент,
както и към всеки документ, който ги изменя,
допълва или замества.
Приложения
1.7. Приложенията са неразделна част от
настоящия Договор и имат съответно действие.
Закон за договорите (права на трети лица)
от 1999 г.
1.8. Лице, което не е страна по този Договор,
няма правата по Закона за договорите (права
на трети лица) от 1999 г. да търси изпълнение
на което и да условие по настоящия Договор.
Законодателни актове
1.9. Всяка препратка в настоящия Договор
към която и да е правна норма (без значение
дали се съдържа в първично законодателство
или подзаконови нормативни актове, или в
друга производна правна норма, издадена в
съответствие с първичното законодателство)
следва да се тълкува като позоваване на такова първично законодателство, производна
норма, подзаконов нормативен инструмент,
заповед или наредба, както са били или могат
да бъдат в бъдеще изменени или заменени от
други норми.
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2. Назначаване
2.1. Емитентът назначава съобразно уговорките и при условията на настоящия Договор
Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън за Фискален
агент и за Платежен агент и Дъ Банк ъв Ню
Йорк Мелън (Люксембург) С.А. за Регистратор и Агент по прехвърлянето по отношение
на Облигациите съгласно Условията (заедно
„Агентите“ и поотделно „Агентът“). С изключение на Уговорка 14 („Промяна на Агентите“), позоваването на Агентите се отнася
до функционирането им единствено чрез
техните Определени офиси. Всеки Агент е
длъжен да изпълнява задълженията си, предвидени за Агента в Условията (включително
според Приложение 5 („Задължения, свързани с
Облигациите в глобална форма“), що се отнася
до Фискалния агент и Регистратора). Всеки
Агент се задължава да изпълнява такива
задължения и само такива задължения, каквито са предвидени в настоящия Договор,
Условията и Облигациите. Задълженията на
Агентите са разделни, а не солидарни. Всеки
от Агентите (различен от Фискалния агент и
Регистратора) се съгласява, че ако му стане
известна каквато и да е информация, необходима на Фискалния агент или Регистратора
за изпълнение на задълженията им съгласно
Приложение 5 („Задължения, свързани с Облигациите в глобална форма“), този Агент ще
предостави такава информация своевременно
на Фискалния агент и Регистратора.
2.2. Всеки от Агентите приема назначаването си като агент на Емитента във връзка
с Облигациите и се съгласява да действа в
съответствие с разпоредбите на този Договор
и на Условията.
2.3. Фискалният агент се задължава спрямо Емитента, че във връзка с емитиране на
Облигациите ще изпълнява задълженията,
произтичащи от Приложение 5 („Задължения,
свързани с Облигациите в глобална форма“).
Всеки Агент (различен от Фискалния агент)
се съгласява, че в случай че каквато и да е
информация, необходима на Фискалния агент
за изпълнение на задълженията му съгласно
същото Приложение, му стане известна, този
Агент ще предостави такава информация
своевременно на Фискалния агент.
2.4. С настоящото Емитентът овластява и
възлага на Фискалния агент да избере Юроклиър като Общ попечител. В който и да е
бъдещ момент Емитентът може да се съгласи
този избор да бъде променен. Емитентът потвърждава, че всеки такъв избор е предмет
на правото на Юроклиър и Клиърстрийм,
Люксембург, заедно да вземат решение, съгласно което единият от тях ще действа като
Общ попечител, както и че Фискалният агент
няма да носи отговорност във връзка с такъв
избор от негова страна.
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3. Емитиране на облигациите
Форма на Облигациите
3.1. Първоначално Облигациите ще бъдат
удостоверени чрез Глобален сертификат за
Облигациите за стойността на главницата
по Облигациите, който сертификат ще бъде
издаден в съответствие със следващите разпоредби.
Издаване на Индивидуален сертификат за
Облигации
3.2. При получаване от страна на Фискалния агент на информацията и инструкциите,
необходими за надлежното му овластяване,
Фискалният агент се задължава да уведоми Регистратора относно всяка релевантна
информация, въз основа на която Регистраторът е длъжен да издаде един или повече
Индивидуални сертификата за Облигации с
обща стойност на главницата по тях, равна на
съответната стойност на Облигациите, подлежащи на емитиране (освен ако Фискалният
агент е длъжен да извърши това в качеството
си на Регистратор или като пълномощник на
Регистратора), да завери всеки Индивидуален
сертификат за Облигации (или да нареди на
свои упълномощени представители да извършат заверката от негово име) и да предаде
Индивидуалния сертификат/ Индивидуалните
сертификати за Облигации на Фискалния агент
не по-късно от датата, указана от Фискалния
агент (която дата няма да бъде по-ранна от
един Работен ден след получаването от Регистратора на такива инструкции).
Предаване на Сертификатите за Облигации
3.3. Непосредствено преди издаването на
Глобален сертификат за Облигациите Регистраторът (или от негово име негов упълномощен представител) следва да го завери.
След получаването на Глобален сертификат за
Облигациите Фискалният агент е длъжен да
го предаде на Общия попечител или на такава
Клирингова система, или друг депозитар за
Клирингова система, каквито могат да бъдат
съгласувани между Емитента и Фискалния
агент, заедно с указания за привеждането му
в сила, както и с указания към Клиринговата
система, към която (или към чийто депозитар
или Общ попечител е предаден Глобалният
сертификат за Облигациите) се кредитират
базовите Облигации по този Глобален сертификат за Облигациите по сметката/сметките
за ценни книги, открита/и в тази Клирингова
система, за която/които Емитентът е уведомил
Фискалния агент, при прилагането на принципа за плащане срещу доставка или – ако така
Емитентът е уведомил Фискалния агент – при
прилагане на доставка без плащане.
3.4. Фискалният агент е длъжен незабавно
да уведоми Регистратора, в случай че поради
каквато и да е причина някой Сертификат
за Облигации не е предаден в съответствие
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с указанията на Емитента. При липсата на
такова уведомление Регистраторът следва да
разпореди извършването на подходящо вписване в Регистъра, което да отрази издаването
на Облигации на лицето (лицата), чието име
и адрес са отбелязани на съответния Сертификат за Облигации на Датата на издаване
(ако има такива).
Клирингови системи
3.5. При предаването на Глобалния сертификат за Облигациите в съответствие с
Уговорка 3.3 („Предаване на Сертификатите
за Облигации“) Фискалният агент е длъжен
да даде указания на съответната Клирингова
система да задържи Облигациите, удостоверени с него, на заповедта страна на Фискалния
агент в очакване на прехвърляне по сметката/
сметките за ценни книги, за които се отнася
Уговорка 3.3 („Предаване на Сертификатите
за Облигации“). При всяко плащане за Облигациите, направено към Фискалния агент,
той следва да прехвърли това плащане по
сметката на Емитента, за която Емитентът
го е уведомил. В периода, в който всяка такава Облигация се държи на заповедта на
Фискалния агент, Фискалният агент следва
също да държи тази Облигация на заповедта
на Емитента.
Подписване на Сертификатите за Облигации
3.6. Сертификатите за Облигации следва
да бъдат подписани ръчно или с факсимиле
от името на Емитента от лице, надлежно
упълномощено от Емитента с правото да
подписва. Еми тен т ът може да п риеме и
използва подписа на всяко лице, което към
датата на подписване на Сертификата за
Облигации е лице, надлежно упълномощено
от Емитента да подписва, дори в случай че
преди издаването на Сертификата за Облигации, това лице вече не изпълнява такава
длъжност, независимо от причината за това,
като Сертификатите за Облигации, издадени
при такива условия, представляват въпреки
това действителни и обвързващи за Емитента
задължения. Сертификатите за Облигации
следва да бъдат отпечатани в съответствие с
всички изисквания на приложимите правила
на фондовата борса.
3.7. В случай че е необходимо Емитентът
да емитира допълнителни ценни книжа при
същите условия като тези на Облигациите във
всяко отношение (или във всяко отношение с
изключение на първото плащане на лихва по
тях), то такова последващо емитиране следва
да бъде консолидирано и да образува единна
серия с Облигациите, както е предвидено в
Условие 14 („Други въпроси“), като Емитентът
и Фискалният агент са длъжни да следват
същите процедури, каквито са изложени в
настоящото, по отношение на първоначалното

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

емитиране на тези допълнителни облигации.
По отношение на Глобалния сертификат за
Облигациите:
(а) нов Глобален сертификат за Облигациите, отразяващ увеличената стойност
на главницата, следва да бъде издаден
на мястото на Глобалния сертификат
за Облигациите, неизплатен преди
допълнителното емитиране, като съществуващият Глобален сертификат за
Облигациите следва да бъде унищожен;
(б) сумата на главницата на съществуващия към момента Глобален сертификат за Облигациите следва да
бъде увеличена, за да бъде отразено
емитирането на допълнителни Облигации, както Емитентът укаже. След
такова допълнително емитиране на
Облигации всички препращания в
настоящото или в която и да е Облигация към общата сума на главницата
по Облигациите следва да се счита, че
се отнася до увеличената вследствие
на допълнителното емитиране сума
на главницата.
Информация за предадените Сертификати
за Облигации
3.8. Възможно най-скоро след предаването
на всеки Сертификат за Облигации Фискалният агент или Регистраторът, съобразно случая,
е длъжен да предостави на Емитента и на
останалите Агенти цялата относима информация относно предадените Сертификати за
Облигации във формат, съгласуван във всеки
отделен случай с Емитента.
Обезсилване
3.9. В случай че която и да е Облигация,
по отношение на която е предоставена информация съгласно Уговорка 3.2 („Издаване
на Индивидуални сертификати за Облигации“),
не е емитирана на определената Дата на емитиране, Емитентът следва незабавно (и във
всеки случай преди Датата на емитиране) да
уведоми Регистратора. При получаването на
такова уведомление Регистраторът не следва от
своя страна да издава или пуска в обращение
съответния(те) Сертификат(и), а следва да ги
обезсили и освен ако не е указано друго от
Емитента, унищожи и да не извършва вписване в Регистъра във връзка с тях.
4. Плащане
Указания за плащане към Емитента
4.1. Фискалният агент е длъжен в срок не
по-късно от 15 Работни дни преди всяка дата,
на която което и да е плащане по Облигациите
става дължимо, да даде на Емитента указания, съдържащи цялата информация, която
е необходима на Емитента, за да извърши
съответното плащане.
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Плащане към Фискалния агент
4.2. Емитентът е длъжен един Работен
ден преди всяка дата, на която което и да е
плащане по отношение на Облигациите стане
дължимо, да преведе или да нареди превеждането към Фискалния агент на такава сума,
каквато се изисква за целите на съответното
плащане. В тази Уговорка датата, на която
плащане по Облигациите става дължимо,
означава първата дата, на която държателят
на Облигация има право да претендира съответното плащане чрез превод по сметка
съгласно Условията.
Предварително известие за плащане
4.3. Емитентът е длъжен да осигури възможност банката, чрез която се извършва плащане
към Фискалния агент съгласно Уговорка 4.2
(„Плащане към Фискалния агент“), неотменимо да потвърждава на Фискалния агент
посредством кодиран телекс или автентично
съобщение по SWIFT преди 10:00 ч. (лондонско
време) на втория Работен ден преди датата,
на която е дължимо всяко такова плащане,
че ще извърши това плащане.
Уведомление за неизвършване на предварително известие за плащане
4.4. Фискалният агент е длъжен незабавно
да уведоми чрез факс всеки от останалите
Агенти и Емитента, в случай че не получи
потвърждението, посочено в Уговорка 4.3
(„Предварително известие за плащане“) в срока
за получаване на такова потвърждение, освен
ако е получил по негова преценка достатъчно
уверение, че ще получи сумата, посочена в
Уговорка 4.2 („Плащане към Фискалния агент“).
Плащане от Агентите
4.5. Освен ако са получили уведомление
от Фискалния агент съгласно Уговорка 4.3
(„Уведомление за неизвършване на предварително
известие за плащане“) и съобразно уговореното
в Уговорка 4.9 („Отлагане на плащането от
Агентите“), Платежните агенти са длъжни
съобразно и в съответствие с Условията да
платят или да наредят плащането за сметка
на Емитента на и след датата на падежа на
сумите, дължими по отношение на Облигациите, като имат право да претендират така
направените плащания от Фискалния агент.
Никой от Агентите не следва да бъде задължаван да прави плащане, докато не получи
достатъчно уверение, че цялата сума е окончателно получена от Емитента; при условие че
ако Агентът е направил частично плащане
по дължимата сума по съответната Облигация съгласно условията на този Договор,
този Агент се счита за длъжен да действа в
качеството си на платежен агент във връзка
с това частично плащане.
4.6. Фискалният агент има право да прави
плащания, като приспада всички данъци или
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други суми, които се изисква да бъдат удържани съгласно приложимото законодателство.
Уведомление за липса на плащане
4.7. Фискалният агент е длъжен незабавно
да уведоми чрез факс всеки от останалите
Агенти и Емитента, в случай че не получи
сумата, посочена в Уговорка 4.2 („Плащане
към Фискалния агент“) в срока, определен
за получаването є, освен ако е получил по
негова преценка достатъчно уверение, че ще
получи сумата или вече е уведомил съответните лица съгласно Уговорка 4.4 („Уведомление
за неизвършване на предварително известие за
плащане“).
Плащане след неизвършване на предварително
известие или забавено плащане
4.8. Фискалният агент е длъжен незабавно
да уведоми чрез факс всеки от останалите
Агенти и Емитента, в случай че в който и да
е момент след уведомяването от Фискалния
агент съгласно Уговорка 4.4 („Уведомление
за неизвършване на предварително известие
за плащане“) или 4.7 („Уведомление за липса
на плащане“) е направено плащане съгласно
уговореното в Уговорка 4.2 („Плащане към Фис
калния агент“) на или след датата на падежа,
но в друго отношение в съответствие с този
Договор, или Фискалният агент е получил по
негова преценка достатъчно уверение, че ще
получи това плащане.
Отлагане на плащането от Агентите
4.9. При полу чаването на уведомление
от Фискалния агент съгласно Уговорка 4.4
(„Уведомление за неизвършване на предварително
известие за плащане“) нито един от Агентите не
е задължен да прави каквото и да е плащане съгласно Уговорка 4.5 („Плащане от Агентите“).
При получаване на уведомление от Фискалния
агент съгласно Уговорка 4.7 („Уведомление за
липса на плащане“) всеки Агент е длъжен да
преустанови плащанията съгласно Уговорка
4.5 („Плащания от Агентите“) в най-краткия
разумен срок. При получаване на уведомление
от Фискалния агент съгласно Уговорка 4.8
(„Плащане след неизвършване на предварително
известие или забавено плащане“) всеки Агент
е длъжен да направи или да започне отново
да прави плащания съгласно Уговорка 4.5
(„Плащане от Агентите“). За избягване на
съмнение, не е задължен, но има право да
направи плащане на всяка сума, дължима по
Облигациите, ако не може да установи дали
Фискалният агент е получил, или ще получи
цялата сума съгласно Уговорка 4.2 („Плащане
към Фискалния агент“).
Възстановяване на суми на Агентите
4.10. Фиска лни ят агент е длъжен при
поискване навременно да компенсира всеки
Агент за плащания по Облигациите, надлежно
извършени от съответния Агент в съответствие
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с Условията и настоящия Договор съобразно
приложимите към всеки случай закони и
подзаконови актове.
Метод на плащане на Фискалния агент
4.11. Всички суми, дължими на Фискалния
агент съгласно настоящото, следва да бъдат
безусловно платени чрез кредитен превод в
евро, като сумите по него следва да бъдат
на разположение веднага или в същия ден,
да могат да бъдат свободно прехвърляеми и
окончателно получени не по-късно от 10:00 ч.
(лондонско време) на съответния ден по такава сметка в банка, която се намира в град,
в който банките имат достъп до Системата
TARGET, и която Фискалният агент може да
определя, като за целта изпрати уведомление
до Емитента.
Без тежести и лихва
4.12. Фискалният агент може да се разпорежда с паричните средства, които получава
съгласно този Договор, по начина, по който
се разпорежда с паричните средства, които
получава от своите клиенти в качеството си
на банка; при условие обаче, че (1) не упражнява никакво право на залог, прихващане
или друга подобна претенция по отношение
на тези средства, (2) не следва да се счита
за отговорен по отношение на никого за интереса си към каквито и да е суми, с които
разполага по силата на този Договор, и (3)
всички суми, с които разполага по силата на
този Договор, следва да се държат за сметка
на държателите на Облигации (Облигационерите), но не е необходимо да бъдат отделяни
от други парични средства, освен ако това не
се изисква по закон.
Частични плащания
4.13. В случай че при предаването на Сертификат за Облигации е направено само частично плащане на сумата, дължима по него (с
изключение на сумите, които не са изплатени,
поради удържането на данък съгласно Условията), Агентът, пред когото е представен, е
длъжен да осигури записването върху лицевата
му част на означение относно платената сума
и датата на плащане, след което следва да
го върне на лицето, което го е предало, като
в случай че това е Глобален сертификат за
Облигациите, Агентът е длъжен да укаже на
МЦДЦК (съгласно разпоредбите на Приложение 5 („Задължения, свързани с Облигациите
в глобална форма“) да направят съответните
вписвания в своите регистри, за да отразят
това частично плащане. При извършване на
частично плащане на сумата, дължима по
която и да е Облигация, Регистраторът е
длъжен да отбележи информацията относно
това плащане в Регистъра.
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Задължение на Емитента да уведомява
Фискалния агент относно удържане на данъци
4.14. В случай че Емитентът е по отношение на което и да е плащане по Облигациите,
задължен да удържи някаква сума, като или
за целите на внасянето на каквито и да е
данъци, мита, налози или държавни такси,
той следва да уведоми Фискалния агент за
това веднага, когато узнае за изискването да
направи съответното удържане, и е длъжен
да предостави на Фискалния агент информацията, която разумно може да е необходима
за целите на спазването на това изискване.
Лихва
4.15. В случай че Фискалният агент изп лат и су м и, д ъ л ж и м и по о т ношен ие на
Облигациите в съответствие с Уговорка 4.10
(„Компенсиране на Агентите“) преди получаването на сумата по Уговорка 4.2 („Плащане
към Фискалния агент“), Емитентът е длъжен
при поискване да компенсира Фискалния
агент със съответната сума и да му изплати
лихва върху тази сума, дължима от датата,
на която е направено плащането, до датата
на компенсирането му, при годишен лихвен
процент, равен на разходите на Фискалния
агент за осигуряване на изплатените суми,
удостоверени от Фискалния агент. Тази лихва
се начислява на дневна база.
Недействителен Глобален сертификат за
Облигациите
4.16. В случай че която и да е от Облигациите, удостоверени с Глобалния сертификат
за Облигации, бъде обявена за недействителна
съобразно разпоредбите є при настъпването
на Неизпълнение, Фискалният агент е длъжен
незабавно да уведоми Агентите, които след
уведомяването им са длъжни да не правят
каквото и да е плащане по тази Облигация,
доколкото Глобалният сертификат за Облигациите, удостоверяващ тази Облигация, е
обявен за недействителен.
5. Изплащане
В случай че исковете по която и да е от
Облигациите бъдат обявени за недействителни или бъдат погасени по давност съгласно
предвиденото в Условията, Фискалният агент
е длъжен, доколкото разполага с тази сума,
незабавно да изплати на Емитента сумата,
която би била дължима по тази Облигация,
ако съответстващият є Сертификат за Облигации е бил предаден за плащане, преди
тези искове да станат недействителни или да
се погасят по давност. Съгласно Уговорка 14
(„Промяна в Агентите“) Фискалният агент
не следва да бъде задължаван или оправомощаван да изплаща по друг начин каквито
и да е суми, получени от него по силата на
настоящия Договор.
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6. Обезсилване, унищожаване и регистриране
Обезсилване от Агентите
6.1. Всички Облигации, които са предадени
за обратно изкупуване, следва да бъдат незабавно обезсилени от Агента, от когото или
чрез когото те са предадени от Регистратора
със заличаване на съответното име на Облигационер от Регистъра. Този Агент е длъжен
да изпрати на Фискалния агент информация
относно всички плащания, направени от него,
и да предаде всеки Сертификат за Облигации,
удостоверяващ обезсилените Облигации, а
Фискалният агент следва надлежно да уведоми Регистратора.
Обезсилване от Емитента
6.2. В случай че Емитентът купи Облигации,
които следва да бъдат обезсилени съгласно
Условията, Емитентът е длъжен незабавно
да уведоми Регистратора относно сумата по
главницата на закупените Облигации и следва
да осигури тяхното обезсилване.
Удостоверение от Регистратора
6.3. Регистраторът е длъжен да (i) укаже
на Юрок л и ър и К л и ърс т ри й м, Л юксембург, да извършат необходимите вписвания
в техните регистри, за да отразят всички
обезсилвания на Облигации, удостоверени
с Глобалния сертификат за Облигациите, и
(ii) след датата на такова обратно изкупуване,
плащане, размяна или купуване да изпрати
на Емитента удостоверение, отразяващо (1)
общата сума на главниците по Облигациите,
които са изкупени обратно или обезсилени,
(2) общата сума, платена по Облигациите,
които са изкупени обратно или обезсилени, и
(3) в случай че Облигациите се удостоверяват
с Индивидуални сертификати за Облигации,
номерата на Индивидуалните сертификати за
Облигации, които ги удостоверяват, като при
всяко положение прави разграничение между
Облигациите с различна номинална стойност.
Унищожаване
6.4. Освен ако е указано по друг начин
от Емитента или ако, в случай на Глобален
сертификат за Облигациите, той следва да
бъде върнат на държателя си съобразно разпоредбите си, Регистраторът (или определен
от него представител) е длъжен да унищожи
Сертификатите за Облигации, които се намират в негово владение и при поискване е
длъжен да изпрати на Емитента удостоверение,
посочващо номерата на тези Сертификати за
Облигации, подредени по ред на номерата,
общия брой държани към датата на падежа,
както и за общата сума, удостоверена с тези
Сертификати за Облигации.
Регистри
6.5. Фискалният агент е длъжен да поддържа
пълен и цялостен регистър относно плащането, обратното изкупуване и обезсилването
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на всички Облигации и на всяка замяна на
Сертификатите за Облигации, издадени на
мястото на изгубени, откраднати, повредени,
надраскани или унищожени Сертификати
за Облигации. Фискалният агент е длъжен
да предоставя този регистър на Емитента и
Регистратора при необходимост.
Задължения за отчитане
6.6. Фискалният агент е длъжен (при поискване и за сметка на Емитента) да представя
отчетите или информацията, която може да
бъде изисквана в съответни моменти съгласно
приложимото законодателство, наредби или
указания, приети от държавни регулаторни
органи, както и такива, които могат да бъдат
съгласувани между Емитента и Фискалния
агент.
Публикуване на уведомления
6.7. Фискалният агент е длъжен, съобразно
указанията на Емитента, получени най-малко
5 дни преди предложената дата за публикуване, да организира публикуването на всяко
уведомление, което следва да бъде дадено
на Облигационерите, и следва да предостави
копие от него на всеки Агент, на Юроклиър,
Клиърстрийм, Люксембург, и всеки компетентен орган, фондова борса и/или система
за отразяване на котировки, чрез които Облигациите са приети за записване, търгуване
или котиране.
Формуляри за упълномощаване
6.8. Фискалният агент е длъжен при искане
от страна на който и да е от Облигационерите
да издаде Формуляр за упълномощаване във
форма и по начин, които съответстват на
разпоредбите на Приложение 3 („Разпоредби
относно Събранието на Облигационерите“)
(но не е длъжен да издава такива по-рано от
24 часа преди времето, за което е насрочено
Събранието). Фискалният агент е длъжен да
пази всички Формуляри за упълномощаване,
издадени от него, и да предаде на Емитента
всички детайли относно всички Образци за
Упълномощаване, издадени от него във връзка
с това Събрание, не по-късно от 24 часа преди
времето, за което е насрочено Събранието.
7. Замяна на Сертификатите за Облигации
Замяна
7.1. Регистраторът или Агентът по прехвърлянето (в това си качество „Агент по замяната“) е длъжен да замени Сертификатите за
Облигации при спазване на Условията.
Условие за замяна
7.2. Агентът по замяната не следва да
издава Сертификат за Облигации за замяна
освен ако и докато:
(а) заявителят плати всички разноски,
които могат да бъдат направени във
връзка със замяната;
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(б)

заявителят представи достатъчно доказателства, гаранции, обезщетения
или други, които Емитентът би могъл
да изиска (при условие че изискването
е разумно с оглед преобладаващата
практика на пазара);
(в) в слу чай на обявени за изг убени,
откраднати или унищожени Сертификати за Облигации, докато Агентът
по замяната получи потвърждение, че
Облигацията(ите), които този Сертификат за Облигации удостоверява,
не са били предварително обратно
изкупени или платени (ако серийният
им номер е известен); и
(г) в случай на увреден или надраскан
Сертификат за Облигации заявителят
го предаде на Агента по замяната.
Обезсилване
7.3. А гентът по замяната е длъжен да
обезсили и освен ако е указано друго от Емитента, унищожи всеки увреден или надраскан
Сертификат за Облигации, заменен от него, и
следва да изпрати на Емитента и Фискалния
агент удостоверение, съдържащо информацията, посочена в Уговорка 6.3 („Удостоверение
от Регистратора“).
Уведомление
7.4. Агентът по замяната е длъжен при
издаването сертификат за замяна на Индивидуален сертификат за Облигации незабавно да
уведоми останалите Агенти относно номерата
на новия и заменения сертификат.
Предаване след замяна
7.5. В случай че Сертификат за Облигации,
който е бил заменен, е предаден на Агента
по прехвърлянето за плащане, Агентът по
прехвърлянето е длъжен незабавно да уведоми
Регистратора, който от своя страна следва да
уведоми Емитента.
8. Регистратор
Поддържане на Регистър от Регистратора
8.1. Регистраторът е длъжен да поддържа
регистър в Люксембург в съответствие с Условията и Правилата. Регистърът следва да
отразява номерата на издадените Сертификати
за Облигации, сумата на главниците по тях,
датата им на издаване и по отношение на
Индивидуалните сертификати за Облигации
номерата на сертификатите (които следва
да бъдат уникални за всеки Индивидуален
сертификат за Облигации) и следва да идентифицират всяка Облигация, да записват
името и адреса на първоначалния є държател,
всички последващи прехвърляния и промени в собствеността, имената и адресите на
последващите є държатели, както и Индивидуалния сертификат за Облигации, който я
удостоверява в съответния момент, както и
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данни относно всички обратни изкупувания,
обезсилвания и замени на Облигации (без
значение дали са извършени поради тяхното
купуване от Емитента, или поради друга
причина).
Достъп до Регистъра
8.2. Регистраторът е длъжен да предоставя
Регистъра на разположение на Емитента, Фис
калния агент и Агента по прехвърлянето или
което и да е упълномощено от тях лице по
всяко разумно време в рамките на работния
ден за целите на проверяването му и изготвянето на копия, като Регистраторът е длъжен
да предоставя на тези лица при поискване
списъци с Облигационерите, техните адреси
и държаните от тях Облигации. Регистраторът
е длъжен да предостави на останалите Агенти
всяка информация, която би могла разумно
да бъде изисквана от тях, за целите на надлежното изпълнение на техните задължения.
Получаване на документи за собственост
8.3. Регистраторът следва да получава всички документи, отнасящи се до или оказващи
влияние върху правото на собственост върху
всяка Облигация, включително документи
относно управление на наследствена маса,
разпореждания за възлагане на управление
и пълномощни, и следва да поддържа актуален списък с данните относно всяка такава
документация, получена от него или който и
да е от Агентите.
Допълнителни задължения
8.4. Регистраторът се съгласява да изпълнява
останалите задължения, изложени в Приложение 5 („Задължения относно Облигациите в
глобална форма“).
9. Правила относно Облигациите
Емитент ът може съобразно Услови ята
при получаване на одобрение от Фискалния
агент, Агента по прехвърлянето и Регистратора (такова одобрение не следва да бъде
неоснователно задържано или забавяно) да
приеме правила относно извършването на
сделки, свързани с Облигациите, както и
формулярите и доказателствата, които следва
да бъдат представени. Всички такива сделки
следва да се извършват съобразно Правилата.
Първоначалните Правила са изложени в Приложение 4 („Правила относно прехвърлянето и
регистрацията на Облигациите“).
10. Документи и формуляри
Фискален агент
10.1. Емитентът е длъжен да предостави на
Фискалния агент на разположение в рамките
на работния ден за издаване и проверка достатъчно количество, за целите на разпространяването сред съответните Агенти съгласно
изискванията на този Договор или Условията,
от всички документи, необходими съгласно
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Облигациите или от която и да е фондова
борса, на която Облигациите се предлагат
за записване (и Агентът по прехвърлянето
следва да предостави такива документи на
разположение за предаване и проверка на
Облигационерите, които са упълномощени и
извършват функциите съгласно Приложение 4
(„Правила относно прехвърлянето и регистрацията на Облигациите“).
Регистратор
10.2. Емитентът е длъжен да предостави
на Регистратора достатъчно непопълнени
Сертификати за Облигации (включително
Глобални сертификати за Облигации), които да отговарят на изискванията на Агента
по прехвърлянето и Регистратора относно
Сертификатите за Облигации при емитиране и прехвърляне на Облигации, за целите
на издаването на сертификати за замяна на
Сертификати за Облигации.
Сертификати за Облигации в държане на
Агентите
10.3. Всеки А гент (1) потвърж дава, че
всички образци на Сертификати за Облигации, които са му предадени и се намират
в негово държане съгласно този Договор,
следва да се държат единствено в качеството
му на попечител и той не е упълномощен и
не следва да упражнява спрямо тях каквато
и да е форма на залог или друг интерес, (2)
следва да използва тези образци единствено
в съответствие с този Договор, (3) следва да
съхранява надлежно всички образци, (4) следва да предприеме такива мерки за сигурност,
каквито разумно могат да се изискват с оглед
предотвратяването на кражбата, изгубването
или унищожаването им, и (5) следва да поддържа списък на всички такива образци и да
го представя на разположение на Емитента
и останалите Агенти, когато е необходимо.
11. Такси и разноски
Такси
11.1. Емитентът е длъжен да плати на Фискалния агент таксите (заедно с приложимите
данък върху добавената стойност, корпоративен данък или друг подобен данък върху
тях) във връзка с услугите, предоставяни от
Агентите, съгласно допълнително уговореното с Фискалния агент, като Емитентът не е
длъжен да се ангажира с разпределянето им
между Агентите.
Разноски
11.2. Емитентът е длъжен също така да
плати при искане от страна на Фискалния
агент всички извършени от него съпътстващи разходи (включително, но не само и като
пример разходи за правни услуги, реклама,
изпращане на телекси и пощенски пратки),
направени надлежно от Агентите във връзка
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с подготовката и сключването на настоящия
Договор и изпълнението на техните функции
съгласно Договора, заедно с всички приложими данък върху добавената стойност,
корпоративен данък, държавни такси, такси
за емитиране, регистрация, документиране
и други данъци и налози, във всички случаи
след получаването от Емитента (действащ
добросъвестно) на достатъчно документи,
удостоверяващи тези разноски.
11.3. Емитентът е длъжен, доколкото позволява приложимото законодателство, да
плати (или да компенсира лицето, направило
плащането, на база сумите след начисляването на данък) всички суми за гербови налози,
държавни такси за заверка на документи и
други подобни, вписване, както и всички
други данъци и налози (включително лихва
и глоби), дължими по или във връзка със:
(а) създаването, емитирането и първоначалното предаване на Облигациите;
(б) сключването, предаването и изпълнението на настоящия Договор; и
(в) упражняването или изпълняването или
опитите за упражняване или изпълняване от или от името на Агентите
на всяко от техните правомощи я,
пълномощия, задължения, упражняване на дискреция и изпълнение на
задължения.
12. Обезщетения
От Емитента
12.1. Емитентът е длъжен да обезщети всеки
Агент, на база сумите след начисляване на
данъци, за всяка загуба, отговорност, разход,
претенция, действие, искане или разноски
(включително, но не само, всички разходи,
начисления, разноски, разумно платени или
направени в защита срещу горните), които
Агентът може да направи или които могат
да бъдат направени по отношение на или във
връзка с неговото назначаване или упражняването на неговите функции, с изключение на
случаите, в които те са в резултат на небрежност, измама или умишлено неизпълнение от
страна на Агента или на неговите служители
или представители.
От Агентите
12.2. Всеки Агент е длъжен да обезщети
Емитента, на база сумите след начисляване на
данъци, за всяка загуба, отговорност, разход,
претенция, действие, искане или разноски
(включително, но не само, всички разходи,
начисления, разноски, разумно платени или
направени в защита срещу горните), които
Емитентът може да направи или които могат
да бъдат направени по отношение на или във
връзка с небрежност, измама или умишлено
неизпълнение от страна на Агента или на
неговите служители или представители.
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Продължаване на действието след изтичане
на срока на Договора
12.3. Обезщетенията, предвидени в настоящата Уговорка 12 („Обезщетения“) следва
да се прилагат и след прекратяването или
изтичането на срока на този Договор.
Плащания
12.4. Всички плащания, направени от Емитента съгласно Уговорка 11 („Такси и разноски“)
и Уговорка 12.1 („От Емитента“), следва да
бъдат освободени от всякакви удръжки за
текущи или бъдещи данъци при източника
или други данъци, мита или налози от каквото и да е естество, освен ако Емитентът
е задължен по силата на законите на Република България да направи такова плащане,
като удържи съответните данъци, мита или
налози. В този случай Емитентът е длъжен
да плати всички допълнителни суми, така че
Фискалният агент да получи такива суми,
каквито би получил, ако не се изискваше да
се правят удръжки.
13. Общи разпоредби
Уговорка относно целостта на Договора
13.1. Настоящият Договор съдържа цялостното споразумение между страните по
него относно предмета на този Договор към
датата на сключването му с изключение на
приложимите по закон разпоредби, които
могат да не бъдат включвани в договора, и
заменя всички предварителни писмени или
устни споразумения между страните по този
Договор по отношение на въпросите, уредени
в настоящия Договор.
13.2. Всяка страна по този Договор потвърждава, че не е приела да сключи настоящия
Договор във връзка с което и да е изявление,
гаранция или задължение, което не е изрично
предвидено в него.
13.3. Доколкото е позволено от закона и
с изключение на случаите на измама, всяка
страна по настоящия Договор се съгласява и
потвърждава, че нейното единствено право
и защита във връзка с което и да е изявление, гаранция или задължение, направено
или поето във връзка с този Договор, следва
да бъде същото като това, произтичащо от
нарушаването на уговорките на настоящия
Договор, изключвайки всякакви други права
или защита (включително при деликт или
произтичащи от нормативен акт).
13.4. Позоваването на „този Договор“ в
Клаузи 13.1 и 13. 4 („Уговорка относно целостта
на Договора“) включва такси и разноски, както и всички документи, подписани съгласно
настоящия Договор.
Недействителност
13.5. Всяка от разпоредбите на настоящия
Договор е самостоятелна. В случай че някоя
от разпоредбите се счита или бъде обявена за
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недействителна или неприложима в каквото
и да е отношение и по силата на което и да
е законодателство или юрисдикция, това не
следва да оказва влияние в тази връзка и
страните следва да положат всички разумно
необходими усилия да я заменят с действителна и приложима разпоредба, която да има
възможно най-близко действие до това на
недействителната разпоредба.
Без създаване на представителство и без
учредяване на тръст
13.6. С действията си съгласно настоящия
Договор Агентите не поемат задължения относно и не встъпват в отношения на представителство или отношения, свързани с тръст,
спрямо Облигационер и следва да изпълняват
единствено задълженията, които са изрично
посочени в настоящия Договор и Условията,
както и всички съпътстващи ги необходими
задължения.
Държателят следва да се счита за собственик
13.7. Освен ако е разпоредено друго от съд
на компетентна юрисдикция или е указано
по друг начин от Емитента, или се изисква
по силата на закона, всеки Агент следва да
счита регистрирания държател на Облигация
като неин абсолютен собственик във всички
случаи, както е предвидено в Условията, и не
следва да носи отговорност за това.
Без учредяване на тежести
13.8. Никой от Агентите не следва да упражнява право на тежест, прихващане или
друга подобна претенция спрямо който и да
е от Облигационерите по отношение на как
вито и да е суми, дължими от него съгласно
този договор.
Консултации
13.9. Всеки Агент може да се консултира по
всеки въпрос с избран от него професионалист,
който може да бъде служител или консултант
на Емитента и не следва да носи отговорност
за каквото и да е действие или бездействие,
извършено добросъвестно в съответствие с
консултацията на този съветник.
13.10. Никоя от разпоредбите в настоящото
не изисква от който и да е от Агентите да
извършва действия, които биха могли да бъдат незаконосъобразни или в противоречие с
който и да е приложим закон или подзаконов
нормативен акт.
Мониторинг и собствени средства
13.11. Никой от Агентите не е задължен да
(i) следи дали Емитентът или друга страна
спазва задълженията си съгласно настоящото
или Условията, или (ii) да определя дали е
настъпило неизпълнение в даден момент.
13.12. Никой от Агентите не е длъжен да
разходва или рискува своите собствени средства при изпълнението на задълженията си
съгласно настоящия Договор.
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Доверие в истинността на документите и др.
13.13. Независимо от обстоятелствата никой
от Агентите не носи отговорност за загуба,
произтичаща от предаването на данни към
или от Емитента чрез ненадеждни методи
за предаване или комуникация, като, но без
да се ограничават до, факс или електронна
поща. Емитентът приема, че някои средства
за комуникация не са надеждни и че Агентите не следва да носят каквато и да е отговорност за получаването на указания чрез
такива ненадеждни средства. Агентите имат
право да се съобразят със и да се доверят
на всяко такова уведомление, указание или
друга комуникация, за която вярват, че е била
изпратена от надлежна страна. Емитентът
следва да предприеме всички разумни мерки, за да се увери, че указанията, предадени
към Агентите съгласно настоящия Договор,
са пълни и верни. За целите на настоящия
Договор всички указания следва да се считат
необоримо за валидни указания на Емитента
към Агентите.
13.14. Всеки Агент има право да не изпълнява указание, без да носи отговорност за
това, в случай че е получил противоречиви,
неясни или двусмислени инструкции.
Други отношения
13.15. Всеки Агент или друго лице, без
значение дали действа от свое име, или не,
може да придобие, държи или да се разпорежда с която и да е Облигация или ценна
книга (или с друг правен интерес, свързан с
нея) на Емитента или друго лице, може да
сключва или да се интересува от всеки договор
или сделка с такова лице, както и да действа
като депозитар, попечител или представител
на всеки комитет или орган на държателите
на ценни книги на всяко такова лице, като
във всеки такъв случай има същите права,
каквито би имал, в случай че Агентът не е
Агент, като не е необходимо да дава отчет
за печалбата си.
14. Промени в Агентите
Назначаване и прекратяване на назначението
14.1. Емитентът може във всеки момент
да назначава допълнителни Агенти по прехвърлянето или Платежни агенти и/или да
прекратява назначението на всеки от Агентите
по всяко време с предварително писмено одобрение на Фискалния агент (такова одобрение
не следва да бъде неоснователно задържано
или забавяно), като за тази цел предостави на
Фискалния агент и на Агента предизвестие
от най-малко 60 дни, което следва да изтече
най-малко 30 дни преди или след датата на
падежа на което и да е плащане по Облигациите. След подписването на което и да е
официално писмо за назначаване от или от
името на Емитента или всяко лице, назначено за Агент, това лице следва да се счита
за страна по настоящия Договор, както ако
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неговото име първоначално е било посочено
в него, и следва да действа като Агент по
отношение на Облигациите.
Отказ от назначение
14.2. Всеки Агент може да се откаже от
своето назначение по всяко време, като за
целта предостави на Емитента и Фискалния
агент предизвестие от най-малко 60 дни, което следва да изтича най-малко 30 дни преди
или след датата на падежа на което и да е
плащане по Облигациите.
14.3. В случай че Емитентът не назначи
правоприемник в срок 60 дни, съответният
Агент може да избере за свой заместник
уважавана банка или финансова институция
с опит в тази сфера.
Условия относно отказа и прекратяването
на назначението
14.4. Отказът от назначаване или прекратяването на назначението на Регистратора имат
действие от назначаването на нов Регистратор.
14.5. Отказът от назначение или (съгласно
Уговорка 14.8 („Автоматично прекратяване“)
прекратяването на назначението на Фискалния агент имат действие от назначаването
на нов Фискален агент (който следва да бъде
международно призната банка или компания
за управление на тръстове).
14.6. Отказът от назначение или прекратяването на назначението на Платежен агент
влиза в сила, в случай че има най-малко
един Платежен агент с определен офис в
страна – членка на ЕС, който не би бил задължен да удържа данък съгласно който и да
е закон, прилагащ Директива на Съвета на
ЕС 2003/48/EC.
Промяна на офиса
14.7. В случай че Агент промени адреса
на неговия Определен офис в същия град,
той следва да предостави на Емитента и
на Фискалния агент уведомление относно
промяната най-малко 60 дни по-рано, като
им съобщи новия адрес и датата, от която
промяната има действие.
Автоматично прекратяване
14.8. Емитентът може незабавно и без
предизвестие да прекрати назначението на
всеки от Агентите, в случай че той стане
неспособен да функционира, бъде обявен в
несъстоятелност, подаде молба за обявяване в несъстоятелност, извърши възлагане в
полза на кредиторите си, приеме решение за
назначаването на синдик, ликвидатор, администратор или друго лице с такива функции
по отношение на цялото или съществена част
от имуществото си, или признае писмено
неспособността си да плаща задълженията
си на падежа им, или спре плащанията, или
в случай че е прието решение или заповед
за откриване на производство по несъстоятелност, ликвидация или разделяне на Агент,
синдик, администратор или друго лице с таки-
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ва функции бъде назначено по отношение на
цялото или съществена част от имуществото
на Агента, бъде издаден съдебен акт, потвърждаващ основателността на молба за обявяване
в несъстоятелност, подадена срещу него по
силата на приложимия закон относно несъстоятелността, или лице на публична длъжност поеме управлението или контрола върху
Агента или неговото имущество или дейност
за целите на оздравяването му, запазването
му, управлението му или ликвидирането му.
Предаване на регистрите
14.9. В случай че назначението на който и
да е от Агентите бъде прекратено или той се
откаже от своето назначение, то този Агент
е длъжен на датата, на която прекратяването
или отказът влязат в сила, да плати на своя
заместник (или ако няма такъв, на Фискалния агент) всички суми, с които разполага за
целите на плащането по Облигациите, и да
предостави на своя заместник (или ако няма
такъв, на Фискалния агент) регистрите, които
води, както и всички документи и формуляри, с които разполага по силата на договора
(с изключение на документите и регистрите,
които е задължен по силата на закон или
подзаконов нормативен акт да задържи или
да не разкрива), при условие че някой от
регистрите се води и съхранява постоянно
извън Обединеното кралство до този момент.
Правоприемници
14.10. Корпорация, с която се слива Агентът
или в която се преобразува, или в която се
влива в резултат на сливане, преобразуване
или вливане, по които Агентът е страна,
следва, доколкото предвижда приложимото
законодателство, да се счита за правоприемник на Агента съгласно този Договор без
необходимост от допълнителни формалности.
Този Агент е длъжен незабавно да уведоми за
настъпването на такова събитие останалите
страни по този Договор.
Предизвестия
14.11. Фискалният агент е длъжен, във всеки случай във възможно най-кратък срок, да
предостави на Облигационерите предизвестие
от най-малко 14 дни преди всяко предложено
назначение, прекратяване, отказ от назначение или промяна съгласно К лаузи 14.1
(„Назначаване и прекратяване“), 14.2 („Отказ
от назначение“) и 14.7 („Промяна на офис“),
за които има информация, в най-кратки разумни срокове, както и уведомление относно
всяко правоприемство съгласно Уговорка
14.10 („Правоприемници“), за което разполага
с информация. Емитентът е длъжен да предостави на Облигационерите, в най-кратки
разумни срокове, уведомление относно всяко
прекратяване съгласно Уговорка 14.8 („Автоматично прекратяване“), за което разполага
с информация.
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15. Кореспонденция
Уведомления
15.1. Цялата кореспонденция във връзка
с този Договор следва да бъде водена чрез
писма, телекси, факсове или елект ронни
съобщения, като: в случай че се изпраща до
Емитента, на адрес:
Република България
Министерство на финансите
ул. Г. С. Раковски № 102
София, 1040
България
Факс №.:
+359 2 980 68 63
E-mail:		
minfin@minfin.bg
На вниманието на:
Министъра на финансите
15.2. В случай че се изпраща до Регистратора
и Агента по прехвърлянето, на вниманието
на Регистратора чрез:
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
(Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург)
С.А)
Сграда Вертиго – Поларис 2-4, ул. Южен
Рюпер
L-2453 Люксембург
Факс №:
+352 24 52 4204
E-mail:		
LUXMB_SPS@bnymellon.com
На вниманието на:
Structured Product Services
15.3. В случай че се изпраща до Фискалния
агент, Платежния агент или някои от останалите Агенти, на вниманието на Фискалния
агент чрез:
The Bank of New York Mellon
(Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън)
пл. Канада 1
Лондон E14 5AL
Обединеното кралство
Факс №:
+44 (0)207 964 2536
E-mail:		
corpsovcee@bnymellon.com
На вниманието на: Corp Sov,
или друг адрес, който е сведен до знанието
на страните с писмено уведомление съгласно
настоящата Уговорка 15 („Кореспонденция“).
Такава кореспонденция има действие, в случай
че е писмо, от датата, на която е връчено, в
случай на факс, от момента, в който изпращачът получи потвърждението за изпращане,
или в случай че е електронно съобщение, от
момента на получаване на потвърждението
за прочитането му, или, в случай че не е
поискано потвърждение за прочитането му,
от момента на изпращането му, при условие
че в следващите 24 часа след изпращането
на съобщението изпращачът не е получил
уведомление за невъзможност за доставяне;
при условие че всяка кореспонденция, която
е получена (или се счита, че има действие
съгласно гореизложеното) извън работното
време или в неработен ден за мястото на получаване, следва да се счита, че има действие
от началото на следващия работен ден за това
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място. Всяка кореспонденция, доставена до
която и да е от страните по този Договор,
която следва да бъде изпратена чрез телекс,
факс или електронно съобщение, ще се счита
за писмено доказателство.
15.4. За периода, който Облигациите се
д ържат ч рез К ли рингова система, всяко
уведомление ще се счита за предоставено на
Облигационерите, при условие че това уведомление бъде изпратено до Клиринговата система
за оповестяването му до Облигационерите.
Уведомления чрез Фискален агент
15.5. Всяка кореспонденция, свързана с
настоящия Договор, между Емитента и който
и да е от Агентите или между самите Агенти,
следва да бъде изпращана чрез Фискалния
агент (освен ако изрично е предвидено друго).
16. Оповестяване на уведомленията
По искане и за сметка на Емитента Фис
калният агент е длъжен да организира оповестяването на всички уведомления до Облигационерите. Уведомленията до Облигационерите
следва да бъдат оповестени в съответствие с
Условията.
17. Приложимо право и юрисдикция
Приложимо право
17.1. Настоящият Договор и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от него
и във връзка с него, следва да се регулират и
тълкуват съгласно английското право.
Юрисдикция
17.2. Английските съдилища разполагат с
юрисдикцията да разглеждат и решават всякакви спорове, които могат да възникнат от
или във връзка с този Договор, и съответно
всякакви правни действия или производства,
които произтичат от или във връзка с този
Договор („Производства“), могат да бъдат
отнасяни към тези съдилища. Както Емитентът, така и Агентите неотменимо се подчиняват на юрисдикцията на тези съдилища
и се отказват от каквото и да е възражение
срещу Производства в такива съдилища на
основание мястото, където са образувани или
на основание некомпетентност на съда, пред
който са образувани. Тази Уговорка следва да
се тълкува в полза на Агентите и не следва
да ограничава правото на всеки от тях да
образуват такива Производства към която
и да е друга компетентна юрисдикция, нито
образуването на Производствата пред една
или повече юрисдикции преклудира правото
да се инициират такива Производства в която
и да е друга юрисдикция (без значение дали
едновременно, или не).
Връчване на призовки и съдебни документи
17.3. Емитентът неотменимо назначава
Лоу Дибенчър Корпорът Сървисиз Лимитед
(Law Debenture Corporate Services Limited) по
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настоящия му адрес на управление в Англия като свой представител за получаване
на призовки и съдебни документи в Англия.
В случай че поради някаква причина представителната власт на този представител по
отношение на получаването на призовки и
съдебни документи бъде преустановена, то
Емитентът е длъжен незабавно да назначи
нов представител за получаване на призовки
и съдебни документи в Англия и да представи
на Фискалния агент копие от потвърждението
за приемане на упълномощаването от новия
представител в срок до 30 дни. Настоящото
не следва да оказва влияние върху възможността връчването на призовки и съдебни
документи да се извършва по друг начин,
предвиден в закона.
Отказ от имунитет
17.4. С настоящото Емитентът неотменимо
се отказва от всяко право да се позовава на
суверенитет или друг имунитет спрямо юрисдикция или спрямо изпълнение или каквато и
да е подобна защита и неотменимо се съгласява (до максималната степен, допустима от
българското законодателство, както може да
бъде изменено впоследствие) с всяко средство
за правна защита срещу него, с налагането
на всяка обезпечителна мярка (с изключение – за случаите преди постановяване на
съдебно решение – на мерки за обезпечаване
на иск и на съдебни заповеди) или с резултата
от всяко производство, включително, но не
само, с постановяването, изпълнението или
принудителното изпълнение срещу всякакви
активи, приходи или имущество на Емитента
(независимо от предназначението му или очак
ваното му предназначение), на всяко разпореждане, определение или решение, издадено
или постановено във връзка с каквото и да
е Производство, при условие обаче че не се
отказва от имунитета си по отношение на (i)
настоящи и бъдещи „помещения на представителството“ съгласно Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г.,
(ii) „консулски помещения“ съгласно Виенската конвенция за консулските отношения
от 1963 г., или (iii) военно имущество или
активи, или друго имущество, или активи на
Република България, свързани с отбраната.
Език
Настоящият договор се изготвя на английски език и следва да бъде преведен на
български език за целите на приключването
на Парламентарните процедури. Версията на
английски език следва да се ползва с приоритет в случай на противоречие.
Екземпляри
17.5. Настоящият Договор може да бъде
подписан в няколко екземпляра, всеки от
които следва да се счита за оригинал.
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Изменения
17.6. Съгласно Условие 13(f) („ Явна грешка“)
настоящият договор може да бъде изменян
при необходимост писмено от всички страни
по него, без да е необходимо съгласието на
който и да е от Облигационерите.
Настоящият Договор се подписа на датата,
посочена в началото.
За Република
България:
Симеон Дянков,
зам. министърпредседател и
министър на
финансите

За ДЪ БАНК ЪВ
НЮ ЙОРК МЕЛЪН
в качеството на Фискален
агент и Платежен агент:
Тревор Блюър,
вицепрезидент
За ДЪ БАНК ЪВ
НЮ ЙОРК МЕЛЪН
(ЛЮКСЕМБУРГ) С.А.
в качеството на Регистратор
и Агент по прехвърлянето:
Тревор Блюър,
вицепрезидент

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ч АС Т А
Образец на глобалния сертификат за
Облигациите
Референтен код: [.]
ISIN: [.]
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[●] евро
Облигации с [●] процентна лихва с падеж [●]
ГЛОБАЛЕН СЕРТИФИКАТ
ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ
Глобален сертификат за Облигациите № [•]
Този Глобален сертификат за Облигациите
се издава за Облигации с номинална стойност
[●] евро, с лихва от [●] процента, с падеж на [●]
(Облигациите), емитирани от Република България („Емитента“). Глобалният сертификат
за Облигациите удостоверява, че лицето, чието
име е вписано в Регистъра („Регистрираният
държател“), е вписано в качеството на държател на Облигации с посочената главница
към датата на настоящия документ.
Тълкуване и дефиниции
Всяко използвано тук позоваване на „Условията“ се отнася до Условията, приложими
за Облигациите (във формата, утвърдена в
Приложение 2 на Договора за фискално агентство („Договорът за фискално агентство“) от
[.] 2012 г., сключен между Емитента, Дъ Банк
ъв Ню Йорк Мелън като фискален агент и
останалите агенти, изброени в същия, като
тази форма се допълва и/или изменя и/или
замества от разпоредбите на настоящия Глобален сертификат за Облигациите, който ще
се прилага, в случай на противоречие). Оста-

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

налите термини, обозначени с главна буква,
ще имат значението, дадено им в Условията
или в Договора за фискално агентство.
Обещание за плащане
Срещу стойността на получените суми
Емитентът обещава да заплати на държателя
на Облигациите, удостоверени с този Глобален
сертификат за Облигациите (при предаването
на този Глобален сертификат за Облигациите,
ако не бъде извършено последващо плащане по
тези Облигации) на Датата на падежа (или на
по-ранна дата, на която сумата, дължима при
обратно изкупуване съгласно Условията, може
да стане дължима в съответствие с правилата
в Условията), сумата, дължима при обратно
изкупуване съгласно Условията във връзка с
Облигациите, удостоверени с този Глобален
сертификат за Облигациите, и (освен ако
Облигациите, удостоверени в този Глобален
сертификат за Облигациите не носят лихва)
да заплати лихви във връзка с Облигациите,
считано от Датата на емитиране с натрупване
за предходен период, с лихвен процент, на съответните дати на плащане и в съответствие с
метода на изчисляване, установен в Условията,
както и всички други суми и допълнителни
плащания (ако има такива), които биха били
дължими съгласно Условията, всичко в съответствие с Условията. Всички плащания ще
бъдат извършени в полза на или на нареждане
на лицето, чието име е вписано в Регистъра
при приключване на работа в Работния ден
на К лиринговата система непосредствено
преди датата на плащане, като „Работен ден
на Клиринговата система“ означават дните
от понеделник до петък включително, без
25 декември и 1 януари.
За целите на този Глобален сертификат за
Облигациите (а) държателят на Облигациите,
удостоверени в този Глобален сертификат за
Облигациите, е правно обвързан от разпоредбите на Договора за фискално агентство, (б)
Емитентът удостоверява, че Регистрираният
държател към датата на настоящото е вписан
в Регистъра като държател на Облигациите,
удостоверени с този Глобален сертификат за
Облигациите, (в) този Глобален сертификат
за Облигациите е доказателство единствено
за оправомощаване, (г) правото на собственост върх у Облигациите, удостоверени с
този Глобален сертификат за Облигациите,
се прехвърля само при надлежно вписване
в Регистъра, и (д) единствено държателят на
Облигациите, удостоверени с този Глобален
сертификат за Облигациите, има право да
получава плащания във връзка с Облигациите,
удостоверени с този Глобален сертификат за
Облигациите.
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Прехвърляне на Облигации, удостоверени с
Глобален сертификат за Облигациите
Прехвърляне на Облигациите, удостоверени
с този Глобален сертификат за Облигациите,
съгласно Условие 2 (а) може да бъде извършено единствено частично:
(a) ако Облигациите, удостоверени с този
Глобален сертификат за Облигациите,
се държат от името на Юроклиър или
Клиърстрийм, Люксембург, или друга
клирингова система („Алтернативна
клирингова система“) и така посочената
система не работи за продължителен
период от 14 дни (по причини, различни
от празнични дни, по силата на закона
или друга подобна причина) или обяви
намерение окончателно да преустанови
работата си, или на практика стори
това; или
(б) при или след неизпълнение на задължението за плащане на главницата на
Облигациите, когато същата е дължима и изискуема,
при условие че в първия случай на частично
прехвърляне съгласно (i) и (ii) по-горе държателят на Облигациите, удостоверени с
този Глобален сертификат за Облигациите, е
подал до Регистратора в Определения офис
предизвестие от най-малко 30 дни, от което
става видно намерението на така определения
държател да извърши такова прехвърляне.
Когато Облигациите, удостоверени с този
Глобален сертификат за Облигациите, подлежат на прехвърляне единствено в своята
цялост, Сертификатът за Облигации, който
се издава при прехвърлянето на приобретател я, ще бъде Глоба лен сертификат за
Облигациите. Когато са възможни частични
прехвърляния, Сертификатите за облигации,
издадени на приобретателя, няма да бъдат
Глобални сертификати за Облигации, освен
ако приобретателят поиска това и удостовери
пред Регистратора, че същият е или действа
като лице, назначено от Юроклиър или Клиърстрийм, Люксембург, и/или Алтернативна
клирингова система.
Събрания
За целите на всички събрания на Облигационерите държателят на Облигациите,
удостоверени с този Глобален сертификат за
Облигациите, ще се счита за две лица с оглед
всички изисквания за кворум при провеждане
на събрания на Облигационерите и има право
на един глас за всеки 1,000 евро от стойността
на главницата по Облигациите, срещу които
този Глобален сертификат за Облигациите
може да бъде заменен.
Случаи на неизпълнение
Ако главница по някоя Облигация не бъде
изплатена, а е дължима, държателят на Облигациите, удостоверени с този Глобален серти-
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фикат за Облигациите, може (при условията
по-долу) във всеки момент да направи избор
да бъдат приложени Преките права съгласно
разпоредбите на Акта за поемане на задължения, подписано от Емитента на [.] 2012 г.
(Акта за поемане на задължения) (копие от което
е налично за информация на държателя на
Облигациите, удостоверени с този Глобален
сертификат за Облигациите, в Определения
офис на Фискалния агент), по отношение на
стойността на главницата по Облигациите
до общата сума на главницата, която не е
била платена. Такъв избор ще бъде взет с
отправяне на известие до Фискалния агент
от държателя на Облигациите, удостоверени
с този Глобален сертификат за Облигациите,
по отношение на които Преките права ще
възникнат по силата на Акта за поемане на
задължения. При всяко такова отправяне на
известие този Глобален сертификат за Облигациите и съответното вписване в Регистъра
ще бъдат лишени от правен ефект до размера
на главницата, посочен в даденото известие,
освен в случаите, в които съответното Пряко
право не произвежда действие, без значение
от причината за това.
Въпреки всичко, такъв избор не може да
бъде направен, освен ако цялостното или
частичното прехвърляне на Облигациите,
удостоверени с този Глобален сертификат за
Облигациите, е било неправилно възпрепятствано или отказано. Глобалният сертификат
за Облигациите няма да бъде валиден за как
вито и да е цели преди заверяването му от
или от името на Регистратора и приведен в
изпълнение от юридическото лице, назначено
за Общ попечител от съответните Клирингови системи.
Приложимо право
Този Глобален сертификат за Облигации
те и всички извъндоговорни задължения,
произтичащи от или свързани със същия, ще
бъдат регулирани от и тълкувани съгласно
английското право.
Закон за Договорите (Правата на трети
лица) от 1999 г.
Каквито и да са лица по Закона за Договорите (Права на трети лица) от 1999 г. не
се ползват с право да искат принудително
изпълнение на условия по този Глобален сертификат за Облигациите, без това да засяга
право и претенция в полза на трети лица,
което възниква или е приложимо по силата
на същия закон.
В уверение на което Емитентът нареди
от негово име да бъде подписан настоящият
Глобален сертификат за Облигациите.
Сключен на [.] 2012 г.
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
чрез: _________________
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Сертификат за идентичност
Настоящият Глобален сертификат за Облигациите е заверен от или от името на
Регистратора.
ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. като Регистратор
чрез: _________________
Упълномощено да подписва лице
единствено за целите на заверяване.
Вписване и даване на действие
Настоящият Глобален сертификат за Облигациите е заверен от или от името на Общия
попечител
[.]
като Общ попечител
чрез: _________________
Упълномощено да подписва лице
Единствено за целите на заверяване
Образец за Прехвърляне
ISIN: [●]
Общ код: [●]
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[●] евро
Облигации с [●] процентна лихва, с падеж [●]
Срещу получена цена долуподписаният
прехвърля на
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(МОЛЯ ОТПЕЧАТАЙТЕ ИМЕ И АДРЕС
НА ПОЛУЧАТЕЛЯ)
Облигации със сума на главницата [●] евро,
удостоверени с настоящия Глобален Сертификат за Облигациите, и всички права,
свързани с тях.
С настоящото на Регистратора се възлага
да извърши всички необходими вписвания
във водения от него Регистър.
Дата: ______________
Подпис: ___________ Удостоверяващ подпис:
______________________
Забележки:
1. Подписът на лицето, извършващо прехвърляне, следва да бъде в съответствие със
списък на надлежно удостоверени спесимени от подписите на Облигационерите,
удостоверени с Глобалния сертификат за
Облигациите, или (ако подписът съответства на името, както е записано на този
Глобален сертификат за Облигациите) който
ще бъде заверен от нотариус или оторизирана банка или съпътстван от такива
други доказателства, каквито Агентът по
прехвърлянето или Регистраторът могат
основателно да изискват.
2. Представител на Облигационер следва да
посочи качеството, в което подписва .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ч АС Т Б
Образец на индивидуалния сертификат за
Облигации
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[●] евро
Облигации с [●] процентна лихва, с падеж [●]
ИНДИВИДУАЛЕН СЕРТИФИКАТ
ЗА ОБЛИГАЦИИ
Сертификат за облигации № [●]
Настоящият Индивидуален сертификат
за облигации удостоверява, че [.] от [.] („Регистрираният държател“) е към датата на
настоящото вписан като държател на Облигации със сума на главницата [●] евро (с
думи [.]), посочени по-горе („Облигациите“).
Облигациите се регулират от Условията за
облигации („Условията“) на гърба на настоящото. Изразите, дефинирани в Условията,
имат същото значение в този Индивидуален
сертификат за Облигации.
Срещу стойността на получените суми
Емитентът обещава да заплати на или на
нареждане на държателя на Облигациите,
удостоверени с този Индивидуален сертификат
за Облигации (ако не бъде извършено последващо плащане във връзка с Облигациите,
този Индивидуален сертификат за Облигации
може да бъде предмет на отказ), на Датата
на падежа (или на такава по-ранна дата, на
която сумата, дължима при изкупуване съгласно Условията, може да стане дължима в
съответствие с правилата в Условията) сумата,
дължима при изкупуване съгласно Условията
във връзка с Облигациите, удостоверени с този
Индивидуален сертификат за Облигации, и
(освен ако Облигациите, удостоверени с този
Индивидуален сертификат за Облигации, не
представляват интерес) да заплати лихви във
връзка с Облигациите, считано от Датата на
емитиране с натрупване за предходен период, с лихвен процент, на съответните дати
на плащане и в съответствие с метода на
изчисляване, установен в Условията, както и
всички други суми и допълнителни плащания
(ако има такива), които биха били дължими
съгласно Условията, всичко в съответствие
с Условията.
За целите на този Индивидуален сертификат за Облигации (а) държателят на Облигациите, удостоверени с този Индивидуален
сертификат за Облигации, е правно обвързан
от разпоредбите на Договора за фискално
агентство, (б) Емитентът удостоверява, че
към датата на настоящото Регистрираният
държател е вписан в Регистъра като държател
на Облигациите, удостоверени с този Индивидуален сертификат за Облигации, (в) този
Индивидуален сертификат за Облигации е
доказателство единствено за оправомощаване,
(г) правата по Облигациите, удостоверени с
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този Индивидуален сертификат за Облигации,
преминават само при надлежно вписване в
Регистъра, и (д) единствено държателят на
Облигациите, удостоверени с този Индивидуален сертификат за Облигации, има право
да получава плащания във връзка с Облигациите, удостоверени с този Индивидуален
сертификат за Облигации.
Настоящият Индивидуален сертификат за
Облигации не произвежда правно действие,
освен ако бъде заверен от или от името на
Регистратора.
Настоящият Индивидуален сертификат
за Облигации и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани със
същия, ще се регулират и тълкуват съгласно
английското законодателство.
В уверение на което Емитентът нареди
от негово име да бъде подписан настоящият
Индивидуален сертификат за Облигации.
Сключен на [.] 2012 г.
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
чрез: _________________
Сертификат за идентичност
Настоящият Глобален сертификат за Облигациите е заверен от или от името на
Регистратора.
ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. като Регистратор
чрез: _________________
Упълномощено да подписва лице
единствено за целите на заверяване.
На гърба:
Условия на Облигациите
[Условията на Облигациите съгласно Приложение 2 на Договора за фискално агентство
ще бъдат възпроизведени тук.]
Форма на Прехвърляне
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
[●] евро
Облигации с [●] процентна лихва, с падеж [●]
Срещу получена цена долуподписаният
прехвърля на
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(МОЛЯ ОТПЕЧАТАЙТЕ ИМЕ И АДРЕС
НА ПОЛУЧАТЕЛЯ)
Облигации със сума на главницата [●] евро,
удостоверени с настоящия Индивидуален
сертификат за Облигации, и всички права,
свързани с тях.
С настоящото на Регистратора се възлага
да извърши всички необходими вписвания
във водения от него Регистър.
Дата: ______________
Подпис: ___________ Удостоверяващ подпис:
______________________
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Забележки:
1. Подписът на лицето, извършващо прехвърляне, следва да бъде в съответствие
със списък на надлеж но удостоверени
спесимени от подписите на държателите
на Облигациите, удостоверени с Индивидуалния сертификат за Облигации, или (ако
подписът съответства на името, както е
записано на този Индивидуален сертификат за Облигации) който ще бъде заверен
от нотариус или оторизирана банка или
съпътстван от такива други доказателства,
каквито Агентът по прехвърлянето или Регистраторът могат основателно да изискват.
2. Представител на Облигационер следва да
посочи качеството, в което подписва.

Освен ако друго не се налага от контек
ста, термини, обозначени с главна буква,
които са използвани в настоящата Форма
на прехвърляне, ще имат значението, дадено
им в Условията или в Договора за фискално
агентство.
[ДА СЕ ПОПЪЛНИ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:
ПОП ЪЛНЕТЕ ВСИЧК И НЕОБХОДИМИ
ГА РА НЦИИ, УДОСТОВЕРЕНИ Я И Т.Н.,
КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ].
ФИСК АЛЕН АГЕНТ И ПЛАТЕЖЕН АГЕНТ
ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН
и
РЕГИСТРАТОР И АГЕНТ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО
ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН
(ЛЮКСЕМБУРГ) С.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Условия на облигациите
Следващият текст е текстът на Условията на Облигациите, който – след приключване
на сделката и след възможни изменения – ще
бъде изписан на гърба на всеки Сертификат за
Облигация (ако такъв бъде издаден).
Облигациите в евро с номинал [•] и [•]
процента лихва с падеж [•] („Облигациите“,
което понятие включва и всички допълнителни облигации, емитирани в съответствие с
Условие 14 (Други условия), и формиращи един
клас с тях) на Република България („Емитента“) са одобрени със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2012 г., с
решения на Министерския съвет от [•] 2012 г.
и [•] 2012 г. и със Закон за ратификация на
Договора за фискално агентство (както е дефиниран по-долу), Договора за подписка във
връзка с емитирането на Облигации (както е
дефиниран в „Записване и продажба“) и Акта
за поемане на задължения (както е дефиниран
по-долу), ратифициран от Народното събрание
на [•] 2012 г., подпечатан с държавния печат
от Президента на [•] 2012 г. и обнародван в
„Държавен вестник“, бр. [•] от [•] 2012 г., в сила
от [•] 2012 г.] („Правото за ратификацията“).
Договор за фискално агентство от [•] 2012 г.,

С Т Р. 3 4

ДЪРЖАВЕН

както и неговите последващи допълнения и
изменения („Договор за фискално агентство“)
е сключен между Емитента и Дъ Банк ъв Ню
Йорк Мелън като фискален агент и другите
агенти, посочени в него. Облигациите представляват приоритетно задължение по Акта за
поемане на задължения от [•] 2012 г. („Акт за
поемане на задължения“), сключен от Емитента във връзка с издаването на Облигациите.
Фискалният агент, Регистраторът, както и
всеки агент по прехвърлянето в настоящото се
означават съответно като „Фискалния агент“,
„Регистратора“ и „Агентите по прехвърлянето“. „Платежни агенти“ означава Фискалният
агент и платежните агенти, посочени в Договора за фискално агентство, като в понятието
се включват и всеки друг платежен агент или
платежни агенти, определяни впоследствие,
по отношение на Облигациите. „Агенти“ означава Фискалният агент, Платежните агенти,
Регистраторът, Агентите по прехвърлянето
и всеки друг агент или агенти, определени
впоследствие, по отношение на Облигациите. Някои от разпоредбите на тези Условия
представляват обобщение на уговореното в
Договора за фискално агентство и се подчиняват на детайлната уредба, изложена в
неговите разпоредби. Договорът за фискално
агентство урежда формата на Облигациите.
Преписи от Договора за фискално агентство
и Акта за поемане на задължения са на разположение за преглед от Облигационерите
(съгласно дефиницията по-долу) в рамките
на работното време в Определените Офиси
(съгласно дефиницията в Договора за фискално
агентство) на всеки от Платежните агенти,
Регистратора, както и всеки от Агентите по
прехвърлянето, първоначално Определените
Офиси, на които са посочени по-долу. Облигационерите се обвързват и се считат за
запознати с всички разпоредби на Договора за
фискално агентство, приложими спрямо тях.
1. Форма, номинал и право на собственост
Облигациите са номерирани в серии и
в безналична форма с номинална стойност
100 000 евро или с по-голяма стойност, кратна
на 1000 евро (всяка такава деноминация е
„Допустимо притежание“).
Предвижда се Облигациите да бъдат издадени от новата попечителска структура и да се
удостоверяват с поименни сертификати („Сертификати за Облигации“), като, с изключение
на уговореното в Условие 2(а) (Прехвърляне),
всеки Сертификат за Облигации следва да
удостоверява всички държани от съответното
лице Облигации.
Правото на собственост се прехвърля с
вписването в регистъра, чието поддържане от
Регистратора в Определения Офис съгласно
разпоредбите на Договора за фискално агентство следва да бъде осигурено от Емитента
(„Регистъра“). Държателят (както е дефини-
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рано по-долу) на всяка Облигация следва
(освен ако не е предвидено друго в закон) да
се счита за единствен собственик за всички
цели (без значение дали е в просрочие и
независимо от каквито и да е други индикации за собственост, доверително управление
или други интереси към нея, каквото и да е
писмено означение върху нея или известие
за изгубването или открадването є) и никое
Лице не следва да носи отговорност за такова
отношение към собственика. Никое Лице няма
право да изпълнява което и да е условие на
Облигациите съобразно Закона за Договорите
(Права на трети лица) от 1999 г.
В настоящите Условия:
„Облигационер“ и „държател“ означава
Лицето, на чието име е регистрирана Облигация в Регистъра (или в случай на държане
на Облигацията от няколко лица, първото
регистрирано име); и
„Лице“ означава всяко физическо лице,
дружество, корпорация, фирма, съдружие,
съвместно предприятие, асоциация, организация, държава или държавно учреждение
(включително Министерството на финансите
и Министерския съвет) или друга институция (включително Българската национална
банка) независимо от това, дали притежава
самостоятелна правосубектност.
2. Прехвърляне на Облигациите
(а) Прехвърляне: Една или повече Облигации могат съгласно условията
на Договора за фискално агентство и
Условие 2(c) (Безвъзмездно прехвърляне
или упражняване на правата) и 2(d)
(Ограничени периоди) да се прехвърлят
изцяло или частично в Допустимо притежание чрез връщането (в Определения Офис на Регистратора или на който
и да е от Агентите по прехвърлянето)
на Сертификата(ите) за Облигации,
удостоверяващ(и) подлежащите на
прехвърляне Облигации, заедно с попълнената форма за прехвърляне върху
Сертификата(ите) за Облигации (или
друга форма за прехвърляне, която по
същество е същата и съдържа същите
гаранции и удостоверения (ако има
такива) като тази форма, освен ако
не е уговорено друго от Емитента),
надлежно попълнена и подписана,
както и всяко друго доказателство,
което Регистраторът или Агентът по
прехвърлянето може разумно да изиска. В случай на прехвърляне само
на част от Облигациите, удостоверени
с един Сертификат за Облигации, на
приобретателя следва да бъде издаден нов Сертификат за Облигации
за прехвърлената част, както и нов
Сертификат за Облигации на прехвърлителя за частта от Облигациите,
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която не е прехвърлена. В случай на
прехвърляне на Лице, което вече е
Облигационер, следва да бъде издаден
нов Сертификат за Облигации, удостоверяващ увеличения брой Облигации,
само след връщането на Сертификата
за Облигации, удостоверяващ наличните преди прехвърлянето Облигации.
Всички прехвърляния на Облигации
и вписвания в Регистъра следва да
бъдат извършвани в съответствие с
подробните указания за прехвърляне
на Облигации, приложени към Договора за фискално агентство. Указанията
могат да бъдат променяни от Емитента
с предварителното писмено съгласие
на Регистратора и Фискалния агент
(това съгласие не трябва да бъде забавяно или възпирано без основание).
При поискване препис от действащите
указания следва да бъде предоставен
на разположение от Регистратора на
всеки Облигационер. Облигация може
да бъде регистрирана единствено на
името на или прехвърляна единствено
на точно определено Лице или Лица.
Прехвърлянето на Облигация няма
действие преди вписването му в Регистъра.
Предаване на новите Сертификати за
Облигации: Всеки нов Сертификат
за Облигации, който следва да бъде
издаден съгласно Условие 2(а) (Прехвърляне), трябва да бъде на разположение
за предаването му в срок до пет работни дни от получаване на надлежно
попълнената форма за прехвърляне
и вр ъща не на с ъщес т ву ва щ и я(т е)
Сертификат(и) за Облигации. Предаването на новия(ите) Сертификат(и)
за Облигации следва да се извърши
в Определения Офис на Агента по
прехвърлянето или на Регистратора
(според случая), на когото следва да
е предадена или върната формата
за прехвърляне или Сертификата за
Облигации, или в случаите, в които
държателят предава или връща по начина, описан по-горе, и в посочената
съответна форма за прехвърляне или
по друг начин писмено, като изпраща
по пощата с незастрахована пратка за
риск и сметка на държателя, който има
право да получи новия Сертификат
за Облигации, на определения адрес,
освен ако този държател поиска друг
начин на предаване и плати предварително на съответния Агент по
прехвърлянето или на Регистратора
(според случая) разходите за този начин
на предаване и/или застраховането,
както може да е указано. В това Ус-
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ловие 2(b) „работен ден“ означава ден,
различен от събота и неделя, в който
банките са отворени за извършване на
обичайни сделки (включително сделки
с валута и депозити във валута) както
в Лондон, така и на мястото, където
се намира Определеният офис на съответния Агент по прехвърлянето или
на Регистратора (според случая).
Безвъзмездно прехвърляне или упражняване на правата: При прехвърляне
или упражняване на опция или частично изкупуване Сертификатите за
Облигации следва да бъдат издадени
и регистрирани безвъзмездно от или
от името на Емитента, Регистратора или който и да е от Агентите по
прехвърлянето, но при условие че (i)
Лицето, което заявява прехвърлянето,
е платило всички данъци, публични
задължения или други определени
от държавата такси, които могат да
бъдат наложени в тази връзка (или е
предоставило гаранция за освобождаването от отговорност, каквато Регистраторът или съответният Агент по
прехвърлянето може да поискат), (ii)
Регистраторът е получил необходимите
документи за собственост и/или самоличност на Лицето, което заявява
прехвърлянето, и (iii) са изпълнени
условията, за които Емитентът може
допълнително разумно да се споразумее с Регистратора.
Ограничени периоди: Облигационерите нямат право да изискват регистрирането на прехвърляне на Облигация
в последните 15 дни, непосредствено
предхождащи падежа на което и да
е плащане на главница или лихва по
Облигациите.
Допустимо притежание: Облигациите
не могат да бъдат прехвърляни, освен
ако сумата по главниците на прехвърляните Облигации и (в случай че не
всички Облигации, собственост на
държателя, биват прехвърляни) сумата по главниците на Облигациите,
които остават и не са прехвърлени, са
Допустимо притежание.

3. Правна характеристика
Облигациите представляват преки, общи,
безусловни (предмет на Условие 4(а) (Негативен
залог), необезпечени и неподчинени задължения на Емитента, като Емитентът гарантира с
репутацията и доброто си име за надлежното
и точно изплащане на главницата и лихвите
по Облигациите, както и за изпълнението на
всички други задължения на Емитента по
Облигациите. Облигациите във всеки един
момент ще се съотнасят на принципа pari
passu (с равни права) без привилегии помежду
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си или поне на принципа pari passu (с равни
права) по отношение на правото на плащане
заедно с всички останали настоящи и бъдещи
необезпечени и неподчинени задължения на
Емитента с изключение на случаите, при които
такива задължения може да имат приоритет
по силата на закон, който има задължително
приложение.
4. Негативен залог
До момента, до който която и да е Облигация е неизплатена (както е дефинирано в
Договора за фискално агентство), Емитентът
се задължава да не учредява или разрешава
учредяването и да гарантира, че не е учредено
или не е било разрешавано учредяването на
каквато и да е ипотека, обременяване с тежест,
залог или друго обезпечение върху които и да
е от своите съществуващи или бъдещи активи или приходи, или върху Международните
парични активи на Емитента (което включва
златото и резервите на Емитента в каквато
и да е форма, притежавани или държани от
когото и да е или обичайно считани като и
предназначени за Международни парични
активи) или каквато и да е част от тях, за
целите на обезпечаване на какъвто и да бил
Държавен външен дълг или каквато и да било
Гаранция по отношение на същата, освен ако
в случая на даване на обезпечението, по време
на или преди това, както и във всеки друг
случай Емитентът осигури надлежно равно и
пропорционално обезпечение на всички дължими суми по Облигациите или ако такова
обезпечение или други договорености бъдат
предоставени след одобрение с Извънредно
решение (както е дефинирано в Договора за
фискално агентство) на Облигационерите.
За целите на настоящото Държавен външен
дълг означава всяко настоящо или бъдещо
задължение (а) под формата на или представено чрез облигации, ценни книжа или други
подобни инструменти, които съществуват към
момента или които могат да бъдат допуснати до търговия, за които да бъдат създадени
котировки или с които да се търгува по обичайния ред на която и да е фондова борса,
извънборсово или на други пазари на ценни
книжа, и (b) което не е (i) деноминирано в
български левове, (ii) допуснато до търговия
на Българската фондова борса, (iii) регистрирано в „Централен депозитар“ – АД, на
Република България, (iv) изрично указано,
че се урежда от законите на Емитента, или
(v) предложено или продадено в Република
България. За целите на това Условие емисия
е „предложена и продадена в Република България“, ако повече от 50 % от общата сума
по главницата є е първоначално предложена
в Република България.
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За целите на настоящите Условия:
„Учреждение“ означава всяка политическа единица, местна власт, министерство,
ведомство, централен или местен орган или
предвидено в закон предприятие на Република
България или на Правителството (независимо
дали това предвидено в закон предприятие е
автономно или не), както и което и да било
дружество или друго юридическо лице (но
не което и да било търговско дружество или
друго юридическо лице – търговец, освен
във всеки отделен случай, доколкото същите
притежават, контролират, държат или администрират каквито и да било Международни
парични активи), които пряко или косвено се
контролират (било то поради цялостно или
частично притежаване, контрол върху гласуването или други относими правомощия за
вземане на решения по прякото управление,
състава на управителните органи или по друг
начин) от Република България или Правителството, или от едно или повече Учреждения
(включително, но не само, Министерството
на финансите, Министерския съвет или Българската народна банка).
„Български монетарни власти“ означава
Българската народна банка (включително Управление „Емисионно“ или друго управление
на Българската народна банка, осъществяващо
свързана с това дейност) и валутни бордове,
валутни стабилизационни фондове и финансови органи, доколкото същите изпълняват
функции на монетарни власти.
„Правителство“ означава правителството на
Република България през съответния период; и
„Гаранция“ означава всяка гаранция или
обезщетение по дълг или друго подобно задължение;
„Международни парични активи“ означава
всички официално притежавани от Емитента
количества злато и всички притежавани от
Емитента и Българските монетарни власти
Специални права на тираж, Резервни позиции
във Фонда и Чуждестранна валута на Правителството или на агенция, или ведомство към
Правителството, съществуващо към съответния момент, като термините „Специални права
на тираж“, „Резервни позиции във Фонда“ и
„Чуждестранна валута“ във връзка с вида на
включените в тях активи имат значенията,
посочени в публикацията на Международния
валутен фонд („МВФ“), озаглавена „Международни финансови статистики“ или други
значения, които може да бъдат официално
приети от МВФ впоследствие.
5. Лихва
Всяка Облигация носи лихва считано от
[•] 2012 г. („Дата на издаване“) в размер на
[•] % годишно („Лихвен процент“), дължима
за изминал период на [•] всяка година (всяка
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наричана „Дата на плащане на лихвата“) в
съответствие с разпоредбите на Условие 7
(Плащания).
Всяка Облигация престава да носи лихва
от датата, на която следва да бъде изкупена
обратно, освен ако след представянето на съответния Сертификат за Облигации изплащането
на главницата е неправомерно задържано или
отказано, в който случай Облигацията ще продължи да носи лихва в горепосочения размер
(както преди, така и след постановяването на
съдебно решение), докато настъпи първото
от някое от следните събития: (a) датата, на
която всички дължими по Облигацията суми
до тази дата са получени от или от името на
съответния Облигационер, и (b) датата, на
която изтичат седемте дни от уведомяването
на Облигационерите, че Фискалният агент е
получил всички дължими по Облигациите
до този седми ден суми (освен в случая на
плащане към Фискалния агент, до степента,
до която е налице последващо неизпълнение
на плащането съгласно тези Условия).
Размерът на лихвата, дължима на всяка
Дата за плащане на лихва, е в размер на [•]
евро за всяка Облигация с купюр от 100 000
евро и [•] евро за всяка допълнителна стойност
от 1000 евро към нея. В случай че се изисква
да се плати лихва по Облигацията на друга
дата, то тя следва да бъде изчислена, като
се умножи Лихвеният процент по Сумата за
изчисляване и произведението се умножи по
„Частичния брой дни“, а резултатът се закръгли с точност до стотна (половин стотна
се закръгля нагоре) и закръглената сума се
умножава с частното, получено от номинала
на Облигацията, разделен на Сумата за изчисляване, където:
„Сума за изчисляване“ означава 1000 евро;
„Частичен брой дни“ означава, по отношение на всеки период, броят дни в този период от (и включително) първия ден до (но с
изключение на) последния ден, разделено на
броя дни в Обичайния период, в който този
период попада; и
„Обичаен период“ означава всеки период
от (и включително) Датата на издаване или
която и да е от Датите за плащане на лихва
до (но с изключение на) следващата Дата за
плащане на лихва.
6. Обратно изкупуване, покупка и обезсилване
(а) Окончателно обратно изкупуване
Освен ако са били предварително изкупени или обезсилени, Облигациите ще бъдат
изкупени обратно по тяхната стойност на
главницата на [•] съгласно разпоредбата на
Условие 7 (Плащания).
(б) Покупка
Емитентът и неговите Учреждения имат
право във всеки един момент да купят Облигациите на свободния пазар или по друг начин
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на каквато и да е цена. Всички така закупени
Облигации, докато се държат от или от името
на Републиката или някое Учреждение, не
дават на държателя си право да гласува на
което и да е събрание на Облигационерите
и няма да се счита за неизплатена за целите
на изчисляването на кворум на събранията
на Облигационерите.
Всички Сертификати за Облигации, удостоверяващи така закупените Облигации, могат
да бъдат задържани, препродадени или върнати
на Регистратора за обезсилване.
(в) Обезсилване
Сертификат за Облигации, върнат за обезсилване съгласно Условие 6(c) (Покупка), не
може да бъде преиздаван или препродаван,
като вследствие на обезсилването задълженията на Емитента във връзка с такива
Облигации се погасяват.
7. Плащания
(а) Главница: Плащанията на главницата следва да бъдат извършени с чек
в евро, издаден на или поискан от
Облигационера в Определения офис
на Фискалния агент не по-късно от
петнадесетия ден преди падежа на
всяко такова плащане, чрез превод
по сметка в евро (или друга сметка,
по която може да бъде превеждано в
евро или да бъде заверявана в евро),
поддържана от получателя на плащането в банка в град, в който банките
имат достъп до TARGET системата и
(в случаите на обратно изкупуване) при
връщане (или в случай че плащането
е само частично, джиросване) на съответните Сертификати за Облигации
в Определения офис на който и да е
от Платежните агенти.
(б) Лихва: Плащанията на лихва следва да
бъдат извършени с чек в евро, издаден
на или поискан от Облигационера в
Определения офис на Фискалния агент не по-късно от петнадесетия ден
преди падежа на всяко такова плащане, чрез превод по сметка в евро
(или друга сметка, по която може да
бъде превеждано в евро или да бъде
заверявана в евро), поддържана от
получателя на плащането в банка в
град, в който банките имат достъп до
TARGET системата и (в случаите на
лихва, дължима при обратно изкупуване) на дължимата дата на плащане.
(в) Тълкуване:
За целите на настоящите Условия:
„TA RGET2“ означава Трансевропейска
автоматизирана система за брутен сетълмент
на експресни преводи в реално време, която
използва единна споделена платформа и която
функционира от 19 ноември 2007 г.
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„TARGET сетълмент ден“ означава всеки
ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на плащания в евро; и
„TARGET система“ означава системата
TARGET2.
(г) Плащания, подчинени на фискални
закони: Всички плащания по Облигациите във всеки един случай се регламентират от приложимите фискални
или други закони и нормативни актове,
действащи на мястото на плащане,
без това да накърнява разпоредбите
на Условие 8 (Данъчно облагане). От
Облигационерите няма да се събират
комисиони или разноски по отношение
на такива плащания.
(д) Плащания в работни дни: В случай че
плащането се извършва чрез превод
по сметка в евро (или друга сметка,
по която може да бъде превеждано в
евро или да бъде заверявана в евро),
ще бъдат предоставени инструкции
за плащане (относно стойността към
датата на падежа или в случай че
датата на падежа не е работен ден,
относно стойността към първия работен ден след падежа), а в случай че
плащането се извършва с чек, чекът
следва да бъде изпратен по пощата (i)
(в случаите на плащане на главница
и лихва при обратно изкупуване) на
по-късната между датата на падежа и
датата, на която съответният Сертификат за Облигации е върнат (или в
случай че плащането е само частично,
джиросан) в Определения офис на
Платежен агент и (ii) (в случаите на
плащане на лихва, различна от тази
при обратно изкупуване) на датата
на падежа. Облигационерите нямат
право на лихва или друго плащане
във връзка с каквото и да е забавяне
в резултат на (A) това, че датата на
падежа не е работен ден, или (B) това,
че чекът, изпратен по пощата съгласно
настоящото Условие 7, пристигне след
датата на падежа или бъде изгубен
в пощата. За целите на настоящото
Условие 7(е) „работен ден“ означава:
(i) в слу чай че плащането се извършва чрез превод по сметка в
евро (или друга сметка, по която
може да бъде превеждано в евро
или да бъде заверявана в евро),
както е посочено по-горе, всеки
ден, който представлява TARGET
сетълмент ден; и
(ii) в случай на връщане (или в случай
че плащането е само частично,
джиросване) на Сертификата за
Облигации, всеки ден, в който бан-
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ките са отворени за извършване
на обичайни сделки (включително
сделки на валутните пазари и с
валута), на мястото, където е върнат Сертификатът за Облигации
(или съобразно случая, джиросан).
(е) Частични плащани я: В сл у чай че
Платежен агент направи частично
плащане във връзка със Сертификат
за Облигации, Емитентът следва да
осигури вписването в Регистъра на
сумата и датата на това плащане, а
в случай на частично плащане при
представяне на Сертификат за Облигации да осигури отбелязването на
сумата и датата на това плащане на
гърба на съответния Сертификат за
Облигации.
(ж) Дата за определяне на държателя, имащ
права: Всяко плащане по Облигация
следва да бъде извършено на Лицето,
което е обозначено като държател в
Регистъра, в края на работния ден
на мястото, където се намира Определеният офис на Регистратора, на
петнадесетия ден преди падежа на
съответното плащане („Дата за определяне на държателя, имащ права“). В
случай че плащането по Облигацията
ще се извършва с чек, чекът следва
да бъде изпратен на адреса, посочен
като адрес на държателя в Регистъра,
в края на работния ден на съответната Дата за определяне на държателя,
имащ права.
8. Данъчно облагане
Всички плащания на главница и лихва във
връзка с Облигациите, направени от Емитента,
следва да бъдат извършени свободни и чисти
от и без всякакви удръжки или намаления за
или за сметка на каквито и да било съществуващи към момента и бъдещи данъци, налози,
задължения или държавни такси от какъвто
и да е характер, които се налагат, вменяват,
събират, удържат или определят от страна
на Република България или от които и да
било политическо подразделение или орган
на власт във или на Република България, които разполагат с правомощията да облагат с
данъци, освен в случаите, когато удържането
или налагането на такива данъци, налози,
задължения или държавни такси е уредено
със закон. В този случай Емитентът следва
да заплати такива допълнителни суми, така
че след съответното удържане или намаление
Облигационерите да получат такива суми,
каквито биха получили, ако не се изискваше
извършването на удръжки и намаления с
изключение това, че никакви допълнителни
суми не се дължат към което и да е плащане
по която и да е Облигация:
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ако (в случай на плащане на главница
или лихва при обратно изкупуване)
съответният Сертификат за Облигации
е предаден за плащане от или от името на държателя, който е задължено
лице по отношение на плащането на
такива данъци, налози, задължения
или държавни такси по съответната
Облигация, поради това, че има някаква връзка с Република България,
различна от тази, че държат такава
Облигация; или
(б) ако данък при източника или друга
удръжка са наложени върху плащане
в полза на физическо лице и се изисква да бъдат направени по силата на
Директива на Съвета на ЕС 2003/48/
ЕС или която и да е друга Директива
на Европейския съюз, с която се привеждат в изпълнение заключенията,
направени на заседанието на Съвета
на ECOFIN от 26 – 27 ноември 2000 г.,
във връзка с данъчното облагане на
доходите от спестявания, или по силата
на който и да е закон, въвеждащ или
съответстващ на, или приет с оглед
съобразяване с такава Директива, или
(в) ако (в случай на плащане на главница
или лихва при обратно изкупуване)
съответният Сертификат за Облигации е предаден за плащане от или от
името на държател, който би могъл
да избегне такова облагане с данък
при източника или удръжки, като
предаде съответния Сертификат за
Облигации на друг Платежен агент
в държава – членка на Европейския
съюз; или
(г) повече от 30 дни след Релевантната
дата освен до размера, до който държателят би имал право да получи
такива допълнителни суми при предаване за плащане на Сертификата
за Облигации, удостоверяващ такава
Облигация, в последния ден от този
30-дневен период.
За целите на настоящите Условия „Релевантна дата“ означава по-късната от: (1) датата,
на която такова плащане става изискуемо за
пръв път, и (2) ако Фискалният агент не е
получил в град, в който банките имат достъп
до TARGET системата, пълния размер на дължимата сума на или преди датата на падежа,
датата, на която (след като е получена цялата
сума) Облигационерите са уведомени за това.
Всяко споменаване в настоящите Условия
на плащания на главница или лихва следва да
се смята, че включва всички допълнителни
суми към главницата или лихвата (според
съответния случай), които биха могли да
бъдат дължими по силата на това Условие 8.
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9. Неизпълнение
Ако някое от следните събития (всяко
едно „Неизпълнение“) възникне и съществува
продължително:
(а) Неизпълнение на задължението за плащане
Неизпълнение на задължението за плащане
на която и да е лихва, дължима по Облигациите
или по някоя от тях, когато плащането по тях
стане дължимо, в случай че неизпълнението
продължи за период от 15 дни; или
(б) Неизпълнение на други задължения
Емитентът не изпълни или не спази някое
от останалите си задължения съгласно настоящите Условия и (освен в случаите, когато
неизпълнението не може да бъде преустановено, когато не се изисква продължаване
или уведомяване, както е посочено по-долу),
неизпълнението продължи за период от 30
дни след датата, на която писменото уведомяване с искане за преустановяване на същото
неизпълнение, изпратено до Емитента от
Облигационера, бъде получено от Емитента
или от Фискалния агент; или
(в) Неизпълнение на задължения към трети
лица е налице в случаите, когато:
(i) титулярите на права по какъвто
и да е Държавен външен дълг на
Емитента предизвикат предсрочна
изискуемост на този Държавен
външен дълг или обявят този Държавен външен дълг за изискуем и
платим, или изискващ предсрочно
плащане (по начин, различен от
норма лно установени я г рафик
за плащане) преди обявения му
падеж; или
(ii) Емитентът не плати пълния размер на която и да е главница или
лихва по който и да е Държавен
външен дълг, когато са дължими
(след изтичането на какъвто и да
било приложим гратисен период)
или, ако някоя Гаранция, предоставена от Емитента, по която
и да е Относима задлъжнялост,
не бъде изпълнена, когато стане
изискуема и бъде предявена (след
изтичането на какъвто и да било
приложим гратисен период);
при условие че общият размер на съответния Държавен външен дълг или Гаранция,
по отношение на които възникне едно или
повече от събитията, описани по-горе в настоящия параграф (c), е равно или надвишава
100 000 000 евро или еквивалентната стойност
в друга валута; или
(г) Невъзможност за изпълнение
Някое от задълженията на Емитента по
Облигациите е обявено за необвързващо или
неподлежащо на изпълнение спрямо Емитента, независимо от причината за това, от
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съд в компетентна юрисдикция по силата на
окончателно решение, което не подлежи на
обжалване или по силата на решение или друг
акт на Конституционния съд на Република
България, или поради каквато и да е друга
причина такова задължение загуби пълната
си сила и действие; или
(д) Действителност
Република България или който и да е
от политическите є органи, упълномощени
Учреждения или длъжностни лица (от нейно
име) откаже да признае или оспори действителността на Облигациите;
то тогава държателите на не по-малко от
25 % от общата сума на главницата по неизплатените Облигации могат, като изпратят
писмено уведомление до Емитента (с копие до
Фискалния агент), да обявят всички Облигации
за незабавно изискуеми и дължими, което ще
ги направи незабавно изискуеми и дължими
в размер на главницата заедно с натрупаната
лихва, без да са необходими допълнителни
действия или формалности. Известие относно
всяка такава декларация следва своевременно
да бъде предоставено от Емитента на всички
други Облигационери.
В случай че Емитентът получи писмено
уведомление от държателите на поне 50 % от
общата сума на главницата по неизплатените
Облигации, по смисъла на което Неизпълнението или Неизпълненията, даващи основание
за горепосочената декларация за обявяване на
предсрочна изискуемост, е или са преодолени
вследствие на някоя горепосочена декларация
за предсрочна изискуемост и в случай че тези
държатели желаят съответната декларация да
бъде оттеглена, Емитентът следва да уведоми
за това Облигационерите (с копие до Фискалния агент), с което съответната декларация
следва да бъде оттеглена и да не произвежда
действие занапред, но без да се засягат които
и да е права и задължения, възникнали преди
Емитентът да предостави такова уведомление
(независимо дали съгласно настоящите Условия или по друг начин). Оттеглянето няма да
се отразява върху каквито и да е последващи
Неизпълнения и свързаните с тях права на
Облигационерите.
10. Погасителна давност
Исковете срещу Емитента за плащане по
Облигациите се погасяват по давност, в случай че не са упражнени в 10-годишен срок по
отношение на главницата и 5-годишен срок по
отношение на лихвите, считано от съответната Релевантна дата (съгласно дефиницията
в Условие 8 (Данъчно облагане).
11. Подмяна на Удостоверения за Облигации
В случай че някой от Сертификатите за
Облигации бъде изгубен, откраднат, повреден,
надраскан или унищожен, той може да бъде
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подменен в Определения офис на Регистратора или някой от Агентите по прехвърлянето,
които могат да бъдат определяни от Емитента за целта и за определянето на които
Облигационерите са уведомени, при спазване
на всички приложими закони и изисквания
на фондовата борса, срещу заплащане от
молителя на разходите, понесени във връзка с тази подмяна и при такива условия на
доказване, сигурност, обезщетяване и други,
които Емитентът би могъл разумно да изисква. Повредените и надраскани Сертификати
за Облигации следва да бъдат върнати, преди
да бъдат издадени нови за подмяна.
12. Агенти
Агентите, които действат като такива по
отношение на Облигациите по силата на
Договора за фискално агентство, действат
единствено като агенти на Емитента и не
могат да поемат каквито и да е задължения
към или да установяват отношения на представителство или доверително управление за
или с който и да е от Облигационерите.
Първоначалните Агенти и техните първоначално Определени офиси са посочени по-долу.
Емитентът си запазва правото по всяко време
да изменя или прекратява назначението на
всеки от Агентите и да назначава правоприемници на Регистратора, главния платежен
агент и допълнителните или последващи
платежни агенти и агенти по прехвърлянето;
при условие обаче че Емитентът през цялото
време поддържа (а) по един фискален агент
и Регистратор и (b) платежен агент в страна – членка на ЕС, който няма задължение
да удържа данъци по силата на което и да е
законодателство, което прилага Директива
на Съвета на ЕС 2003/48/ЕС.
Облигационерите следва своевременно да
бъдат уведомени относно всяка промяна в
Агентите или в техните Определени офиси
в съответствие с Условие 15 (Уведомления).
13. Събрание на Облигационерите; Писмени решения
(а) Свикване на Събрания на Облига
ционерите
Договорът за фискално агентство съдържа
разпоредби относно свикването на събрания
на Облигационерите за разглеждане на въпроси, свързани с Облигациите, включително изменение на разпоредби от настоящите
Условия или разпоредбите на Договора за
фискално агентство. Такова събрание може да
бъде свикано от Емитента или от Фискалния
агент и следва да бъде свикано от Емитента
или Фискалния агент при отправянето на
писмено искане от страна на държателите на
най-малко 10 % от общата сума по главниците
на неизплатените Облигации.
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(б) Кворум
Кворумът на всяко Събрание на Облигационерите за приемане на Извънредно решение
следва да бъде:
(i) две или повече лица, държащи или
представляващи най-малко 50 %
от общата сума по главниците на
неизплатените Облигации; или
(ii) при отлагане на събранието поради липса на кворум, при всяко
отлагане на Събрание на Облигационерите, едно или повече лица,
държащи или представл яващи
най-малко 25 % от общата сума
по главниците на неизплатените
Облигации,
при условие обаче че всички предложения,
свързани със Запазен въпрос, могат да бъдат
одобрявани единствено с Извънредно решение,
прието на Събрание на Облигационерите, на
което кворумът се формира от присъствието
на две или повече лица, държащи или представляващи най-малко 75 % от общата сума
по главниците на неизплатените Облигации.
(в) Запазени въпроси
За целите на настоящите Условия „Запазен
въпрос“ означава всяко предложение:
(i) за промяна на датата или на метода за определяне на датата за
плащане на главница, лихва или
всяка друга сума във връзка с
Облигациите, да се намали или
да се погаси сумата по главница,
лихва или всяка друга сума, дължима на каквато и да е дата във
връзка с Облигациите, или да се
измени методът за изчисляване на
главница, лихва или всяка друга
сума, дължима на каквато и да е
дата във връзка с Облигациите;
(ii) за промяна на валутата, в която
следва да бъде изплатена всяка
дължима във връзка с Облигациите сума или на мястото, където
всяко плащане следва да бъде
извършено;
(iii) за промяна на кворума, необходим
за всяко Събрание на Облигационерите или на мнозинството за
приемане на Извънредно решение, Писмено решение или друго
решение на Облигационерите,
или на броя или процентното
съотношение на гласовете, които
се изисква да бъдат дадени, или
на броя или процентното съотношение на Облигациите, които
следва да се държат, във връзка
с приемането на каквото и да е
решение или действие от страна
на Облигационерите или всеки
един от тях;
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(iv) за промяна на настоящата дефиниция, дефиницията на „Извънредно решение“, дефиницията на
„неизплатен“ или дефиницията на
„Писмено решение“;
(v) за промяна или отмяна на разпоредбите относно Облигациите,
изложени в Условие 3 (Правна
характеристика);
(vi) за промяна на разпоредбите относно Облигациите, определящи
обстоятелствата, при които Облигациите могат да бъдат обявени
за дължими и изискуеми преди
определената матуритетна дата,
посочена в Условие 9 (Неизпълнение);
(vii) за промяна в приложимото право
спрямо Облигациите, съдилищата,
под юрисдикцията на които Емитентът е поставил Облигациите,
на задължението на Емитента да
поддържа представител за обслужване на процеса в Англия или в
отказа от имунитет от страна на
Емитента във връзка с действията
или процедурите, предприети от
който и да е от Облигационерите
съгласно Условие 17 (Приложимо
право и юрисдикция); или
(viii) за промяна на някоя от разпоредбите на настоящите Условия във
връзка с каквато и да е размяна
или замяна на Облигациите срещу
или конвертиране на Облигациите
в каквито и да е други облигации
или ценни книги на Емитента или
на друго лице, което би довело до
изменения в Условията, които с
измененията са по-малко благоприятни за Облигационерите, като
тези изменени Условия следва да
се прилагат вместо:
(А) разпоредбите, уреждащи каквито и да е други облигации
или ценни книжа на Емитента
или на което и да е друго
лице, произтичащи в резултат
на съответната размяна или
замяна, или конвертиране;
или
(Б) в случай че в резултат на съответната размяна или замяна, или конвертиране, бъдат
издадени повече от един клас
облигации или ценни книжа,
разпоредбите относно класа,
който има най-голяма обща
сума на главницата.
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(г) Изменения
Всяко изменение на която и да е разпоредба
на настоящите Условия може да бъде направено, ако е одобрено с Извънредно решение или
Писмено решение. За целите на настоящите
Услови я „Извънредно решение“ означава
решение, прието на заседание на Съвета на
Облигационерите, надлежно свикано и проведено в съответствие с Договора за фискално
агентство с мнозинство от най-малко:
(i) в случай на Запазен въпрос със
75 % от общата сума по главниците
на неизплатените Облигации; или
(ii) в случай на въпроси, които не са
Запазен въпрос, 50 % от общата
сума по главниците на неизплатените Облигации, които са представени на заседанието.
Всяко Извънредно решение, надлеж но
прието на всяко такова заседание, се счита за
обвързващо по отношение на всички Облигационери, без значение дали те са присъствали
на него, или не, както и дали са гласували
за него, или не.
(д) Писмени решения
Договорът за фискално агентство съдържа
и разпоредби относно Писмените решения.
„Писмено решение“ е решение в писмена
форма, подписано от или от името на държателите на 75 % от общата сума по главниците
на неизплатените Облигации в случаите на
Запазен въпрос или 50 % от общата сума по
главниците на неизплатените Облигации за
въпроси, които не попадат в обхвата на Запазен въпрос. Всяко Писмено решение може да
бъде изложено в един или повече документи
в същата форма, като всеки от тях следва
да бъде подписан от или от името на един
или повече Облигационери. Всяко Писмено
решение следва да се счита за обвързващо
спрямо всички Облигационери без значение
дали то е подписано от тях, или не.
(е) Явна грешка и др.
Облигациите, настоящите Условия и разпоредбите на Договора за фискално агентство
могат да бъдат изменяни без съгласието на
Облигационерите с цел поправяне на явна
грешка. Страните по Договора за фискално
агентство могат да се съгласят да изменят
някоя от неговите разпоредби, но Емитентът
не следва да се съгласява с такива промени
без съгласието на Облигационерите, освен
ако изменението е от формално, несъществено или техническо естество или не засяга
съществено интересите на Облигационерите.
(ж) Неизплатени Облигации
За целите на (i) установяване на правото на
Облигационерите да присъстват и гласуват на
събрание (ii) настоящото Условие 13 и Приложение 3 от Договора за фискално агентство,
както и Условие 9 (Неизпълнение), тези Облигации (ако има такива), които в конкретния
момент се държат от или от името на Емитента
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или от друго лице, което се притежава или
контролира пряко или косвено от Емитента
или от което и да е Учреждение, не следва
(освен ако и докато притежанието не бъде преустановено) да бъдат отчитани и не следва да
се считат за неизплатени. „Контрол“ означава
властта, пряка или косвена, произтичаща от
правото на собственост върху ценни книги
с право на глас, други права на собственика
или по друг начин, да определя управлението или да избира и назначава мнозинството
от членовете на съвета на директорите или
други лица, осъществяващи подобни функции
вместо или заедно със съвета на директорите
на корпорация, тръст, финансова институция
или друго юридическо лице.
Преди всяко Събрание на Облигационерите
или Писмено решение Емитентът следва да
предостави на Фискалния агент удостоверение от Емитента, посочващо общия брой на
Облигациите, които се държат при обстоятелства, при които към датата на издаване на
удостоверението Емитентът има властта да
упражнява решаващите гласове по отношение
на тези Облигации. Фискалният агент трябва
да предостави всяко такова удостоверение на
разположение за преглед през нормалното работно време на неговия Определен офис, както
и да позволи копирането на удостоверението,
в случай че е получено обосновано искане.
(з) Комитет на Облигационерите
(i) С решение, прието на Събрание
на Облигационерите, надлежно
свикано и проведено в съответствие с Договора за фискално
агентство, прието с мнозинство от
най-малко 50 % от общата сума
по главниците на неизплатените
към момента Облигации или при
писмено уведомяване на Емитента
(с копие до Фискалния агент),
подписано от или от името на
държателите на най-малко 50 %
от общата сума по главниците на
неизплатените към момента Облигации, Облигационерите могат
да назначат комитет, съставен от
лице или лица, които следва да
представляват интересите на Облигационерите, ако е възникнало
някое от следните събития:
(А) при Неизпълнение;
(Б) при всеки слу чай или обстоятелство, при които след
у ведом я ва не, изт и ча не на
период от време, издаването на удостоверение и/или
изпълнението на друго изискване съгласно Условие 9
(„Неизпълнение“), те се считат
за Неизпълнение; или
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(В) при всяко публично известие
от ст рана на Емитента, с
което той оповестява търсенето или намерението си да
т ърси рест ру к т у ри ране на
Облигациите (чрез изменение, предложение за замяна
или по друг начин),
при условие обаче, че такова назначение няма
да влезе в сила, ако държателите на повече
от 25 % от общата сума по главниците на
неизплатените към момента Облигации (i)
са възразили срещу това назначение с писмено уведомление до Емитента (с копие до
Фискалния агент) в рамките на определения
период след узнаването на назначаването (в
случай че уведомяването относно назначаването е извършено посредством писмено уведомление до Емитента), като този определен
период следва да бъде 30 дни или по-дълъг
или по-кратък период, който комитетът може
добросъвестно да определи за подходящ при
съответните обстоятелства, или (ii) са гласували срещу такова решение на Събрание на
Облигационерите, надлежно свикано и проведено в съответствие с Договора за фискално
агентство. В случай че е назначен с писмено
уведомление до Емитента, този комитет следва
да уведоми всички Облигационери относно
своето конституиране съгласно Условие 15
(Уведомления) в най-краткия разумен срок след
получаването на уведомлението от Емитента.
(ii) Този комитет има правото по своя
преценка, наред с други права,
да (i) ангажира правни консултанти и финансови съветници,
които да му оказват съдействие
при защитата на интересите на
Облигационерите, (ii) да приема
п роцед у рн и п ра ви ла, к а к ви т о
счита за уместни, и (iii) да участва
в преговори с Емитента и/или
други кредитори на Емитента.
Емитентът се задължава да плати
всички такси и разноски, които
разумно могат да бъдат направени
от комитета (включително, но не
само, разходи за изпращане на
уведомления до Облигационерите,
такси и разноски за правни консултанти и финансови съветници
на комитета, ако има такива) в
срок до 30 дни от датата, на която Емитентът получи фактура
с достатъчно подробно описание
на услугите и съпътстващата документация.
14. Следващи емисии
Емитентът може от време на време без
съгласието на Облигационерите да създаде
или издаде други облигации със същите ус-
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ловия във всяко отношение (или във всяко
отношение освен датата на и размера на
първото плащане на лихва по тях) като тези
на Облигациите, така че да образуват един
клас с Облигациите.
15. Уведомления
Уведомленията до Облигационерите са
действителни, ако са публикувани във водещ вестник с повсеместно разпространение
в Люксембург (такъв подходящ вестник е
Luxembourg Wort) или на сайта на Люксембургската фондова борса www.bourse.lu или в
случай че такава публикация не е практически
приложима, във водещ ежедневен вестник на
английски език с повсеместно разпространение в Европа. Всяко такова уведомление ще
се счита за дадено на датата на първата публикация. Емитентът следва също да положи
грижа така, че тези уведомления да бъдат
надлежно публикувани по начин, който съответства с правилата на всяка фондова борса
или свързана с нея институция, на която се
предлагат Облигациите в конкретния момент
или на която са приети за търговия.
16. Валутно обезщетение
В случай че някоя от сумите, дължими
от Емитента във връзка с Облигациите или
което и да е разпореждане или съдебно решение, издадени в тази връзка, е необходимо
да бъде конвертирана във валута, различна
от валу тата („първоначалната валу та“), в
която плащането е дължимо съгласно тези
Условия или съответното разпореждане или
съдебно решение в друга валута („втората
валута“) за целите на (a) завеждането на иск
или представянето на доказателство срещу
Емитента, (b) получаването на разпореждане
или решение от съд или друг съдебен орган
или (c) изпълнението на разпореждане или
решение, постановено във връзка с Облигациите, Емитентът се задължава да обезщети всеки Облигационер, при условие че е
адресиран от този Облигационер с писмено
искане, което е получено от Емитента или
в Определен офис на Фискалния агент, за
всякакви загуби, причинени в резултат на
несъответствия между (i) обменния курс,
използван за целите на конвертирането на
съответната сума от първоначалната валута
във втората валута и (ii) обменния курс или
обменните курсове, по които Облигационерът
може при условията на обичайната търговия
да закупи първоначалната валута с втората
валута при получаването на сумата, която
му е изплатена за удовлетворяване, изцяло
или частично, на всяко такова разпореждане,
решение, иск или доказателство.
Това обезщетение представлява отделно и
независимо задължение на Емитента и дава
основание за отделна и независима искова
претенция.
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17. Приложимо право и юрисдикция
(а) Облигациите и всички извъндоговорни
задължения, произтичащи от или във
връзка с Облигациите, се регулират
от английското право.
(б) Емитентът неотменимо се задължава
спрямо Облигационерите, че съдилищата в Англия следва да притежават
юрисдикция да решават всякакви въпроси, които могат да възникнат от
или във връзка с Облигациите (включително спорове, свързани с което
и да е извъндоговорно задължение,
които могат да възникнат от или във
връзка с Облигациите), и че съответно
всяко дело, производство или съдебен
процес, възникнал от или във връзка
с тях (заедно наричани „Производства“), може да бъде образувано пред
съдилищата в Англия.
(в) Емитентът неотменимо и безусловно
се отказва и се съгласява да не предявява каквито и да е възражения, с
които може да разполага към момента
или впоследствие, по отношение на
мястото, където ще се разглеждат Производствата в английските съдилища,
както и от всеки иск относно това, че
което и да е от Производствата е образувано срещу Емитента в неподходящ
съд, както и неотменимо и безусловно
се съгласява, че решението по всяко
от Производствата, проведени пред
английски съдилища, ще се счита за
окончателно и обвързващо по отношение на Емитента и може да бъде
изпълнявано от съдилищата на която
и да е друга юрисдикция. Нищо от
изложеното в настоящото Условие не
следва да ограничава възможността
да се образуват Производства срещу
Емитента в който и да е друг съд в
компетентна юрисдикция, нито, че
образуването на Производства срещу
Емитента в една или повече юрисдик ции прек л уди ра възмож ност та
за разглеждане на Производствата в
която и да е друга юрисдикция едновременно или не.
(г) Емитентът неотменимо и безусловно
назначава Лоу Дибенчър Корпорът
Сървисиз Лимитед (Law Debenture
Corporate Services Limited) по настоящия му адрес на управление в Англия
като свой представител за обслужване
на процеса в Англия към момента във
връзка с всички Производства.
(д) С настоящото Емитентът неотменимо
се отказва от всяко право да се позовава на суверенитет или друг имунитет
спрямо юрисдик ци я или предприемането на каквато и да е подобна
защита и неотменимо се съгласява (до
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максималната степен, допустима от
българското законодателство, както то
може да бъде изменено в последствие) с
всяко средство за правна защита срещу
него, с налагането на всяка обезпечителна мярка (с изключение – за случаите преди постановяване на съдебно
решение – на мерки за обезпечаване
на иск и на съдебни заповеди) или
с резултата от всяко производство,
включително, но не само, изпълнително производство срещу всякакви
активи, приходи или имущество на
Емитента (независимо от предназначението му или очакваното му предназначение), от всяко разпореждане,
определение или решение, издадено
или постановено във връзка с каквото
и да е Производство, при условие обаче
че не се отказва от имунитета си по
отношение на (i) настоящи и бъдещи
„помещения на представителството“
съгласно Виенската конвенц и я за
консулските отношения от 1963 г.,
(ii) „консулски помещения“ съгласно
Виенската конвенция за консулските
отношения от 1963 г., или (iii) военно имущество или активи или друго
имущество или активи на Република
България, свързани с отбраната.
В случай че което и да е Условие е
или стане недействително, противозаконно или неизпълнимо в каквото
и да е отношение според което и да
е приложимо право или юрисдикция
(включително съгласно законите на
Англия и Републ ика България), действителността, законосъобразността и
приложимостта на останалите Условия
не следва да бъде засегната или нарушена по какъвто и да е начин, нито
пък следва да засяга или нарушава
действителността на такова Условие
в друга юрисдикция. В случай че приложимостта на английското право по
отношение на извъндоговорните отношения, възникнали от или във връзка
с Облигациите, бъде провъзгласена за
нищожна или недействителна от съд
в компетентна юрисдикция по силата
на окончателно и неподлежащо на
обжалване решение и в резултат от
това за Облигационерите възникне
невъзможност да упражнят валидно
правата си съгласно разпоредбите на
английското право относно неоснователното обогатяване, Облигационерите имат право да завеждат искове
срещу Емитента в съответствие с
разпоредбите на българското право
относно неоснователното обогатяване,
доколкото те са приложими.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

В края на Условията, както са възпроизведени
на всеки Сертификат за Облигации, ще бъдат
изброени Определените офиси на Платежните
агенти, на Регистратора и на който и да е
Трансферен агент, както ще са посочени и в
края на Проспекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Разпоредби относно събранията на
облигационерите
1. Назнача ва не на п ъ л номощ н и к и л и
представител
1.1. Облигационерът може чрез писмен
документ („формуляр за упълномощаване“),
подписан от държателя, или ако се отнася
до юридическо лице, скрепен с фирмен печат
или подписан от името на юридическото лице
от пълномощник или от надлежно овластен
служител на това юридическо лице, да назначи всяко лице („пълномощник“) да действа от
негово име във връзка с всички събрания или
предложени събрания на Облигационерите.
1.2. Всеки Облигационер, който е юридическо лице, може с решение на директорите
или друг управляващ орган да оправомощи
всяко лице да действа като негов представител („представител“) във връзка с всички
събрания или предложени събрания на Облигационерите.
1.3. Всеки пълномощник, назначен съгласно т. 1.1, или представител съгласно т. 1.2 ще
бъде считан за срока, за който назначението
е в сила, и за целите, свързани със събрания
или предложени събрания на Облигационерите, упоменати в назначението, да се счита за
държател на Облигациите, за които се отнася
назначението му, а Облигационерът, за тези
цели, няма да бъде считан за такъв.
1.4. Лицата, посочени като пълномощници
или представители в какъвто и да е документ,
е необходимо да не бъдат Облигационери.
1.5. Всеки формуляр за упълномощаване
следва да бъде депозиран в Определения офис
на Регистратора или Агента по прехвърлянето
не по-късно от 24 часа преди часа, определен
за провеждане на събранието или отложеното
събрание, на което пълномощниците, посочени във формуляра за упълномощаване, се
очаква да гласуват, и в случай че това не бъде
изпълнено, формулярът за упълномощаване
не следва да се счита за действителен освен
ако Председателят на събранието реши в
обратен смисъл преди събранието или отложеното заседание да продължат по същество. Обикновено заверено копие от всеки
формуляр за упълномощаване следва (ако е
поискано от Емитента) да бъде депозирано
при Регистратора и Агента по прехвърлянето
преди началото на събранието или отложеното
заседание, но Регистраторът или Агентът по
прехвърлянето (съобразно случая) не следва
да се считат за задължени да изследват или
да имат отношение към действителността или
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представителната власт на пълномощниците,
посочени в който и да е от формулярите за
упълномощаване.
1.6. Всеки глас, предоставен в съответствие
с условията на формуляра за упълномощаване,
следва да се счита за действително без оглед
на предхождаща го отмяна или изменение
на формуляра за упълномощаване или на
инструкциите на Облигационерите, съгласно
които е издаден, при условие че Регистраторът
или Агентът по прехвърлянето (съобразно
случая), или Облигационерът не са получили
каквото и да е писмено известие относно отмяната или изменението до 24 часа преди часа,
определен за провеждане на събранието или
отложеното събрание, на което формулярът
за упълномощаване следва да бъде използван.
2. Свикване на Събранието
2.1. Емитент ът или Фискални ят агент
могат по всяко време и са длъжни при писмено искане, подписано от държателите на
не по-малко от 10 % от сумата на главницата
по неизплатените към момента Облигации,
да свикат събрание на Облигационерите и в
случай че Емитентът или Фискалният агент
не изпълнят това задължение за свикване на
събрание в продължение на седем дни, подписалите искането могат да сами да свикат
събранието. Всяко събрание следва да се провежда на одобрено от Емитента и Фискалния
агент място.
2.2. Предизвестие от най-малко 21 дни (без
да се включват денят, на който предизвестието
е предоставено, и денят, в който се провежда
заседанието), указващо мястото, деня и часа
на събранието, следва да бъде предоставено
на Облигационерите преди всяко събрание
на Облигационерите по начина, предвиден
в Уговорка 15 (Уведомления). Уведомлението
следва да включва обща информация относно
въпросите, които следва да бъдат обсъждани
на събранието, но (освен при Извънредни
решения) не е необходимо да посочва конкретните точки от решението, които ще бъдат предложени. Това уведомление следва да
съдържа становище относно действието на
назначаването на пълномощници от Облигационерите чрез подписването и представянето
в Определения офис на Регистратора или
Агента по прехвърлянето на формуляри за
упълномощаване или при юридически лица
назначаването на представители с решение на
директорите им или друг управителен орган
и представянето на подписано копие от това
решение в Определения офис на Регистратора или Агента по прехвърлянето, във всеки
случай не по-късно от 24 часа преди часа,
определен за провеждане на събранието или
отложеното събрание, и следва да съдържа
обяснения относно начина, по който Облигационерите могат да получат удостоверения
за гласуване. Копие от уведомлението следва
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да бъде изпратено по пощата на останалите
страни (освен ако събранието се свиква от
Емитента) и до Фискалния агент (освен ако
събранието се свиква от Фискалния агент).
3. Председател
Лице (което може да е, но не е задължително да бъде, Облигационер), избрано писмено
от Емитента, следва да получи правото да
председателства всяко събрание, но в случай
че такова лице не бъде избрано или на някое
от събранията това лице не присъства найкъсно до 15 минути след времето, определено
за провеждане на това събрание, присъстващите Облигационери следва да изберат един
от тях за Председател, като в случай че не
успеят да изберат такъв, Емитентът има право да определи Председател (който може, но
не е задължително да бъде, Облигационер).
Председателят на отложено събрание не е
необходимо да бъде същият като този на
първоначалното събрание.
4. Кворум и отсрочване
4.1. На всяко събрание двама или повече
присъстващи Облигационери или пълномощници, или представители, държащи или представляващи не по-малко от една дванадесета
от сумата на главницата по неизплатените
към съответния момент Облигации, следва
(освен за целите на приемането на Извънредно
решение) да сформират кворум за разглеждането на въпроси и никакви въпроси (освен
избирането на Председател) не следва да
бъдат разглеждани на събрание, освен ако е
налице необходимият кворум за започване на
работа. Кворумът за всяко събрание, на което
ще се приема Извънредно решение, следва
(както е предвидено по-долу) да бъде двама
или повече присъстващи Облигационери или
пълномощници, или представители, държащи
или представляващи не по-малко от 50 % от
сумата на главницата по неизплатените към
съответния момент Облигации, при условие
че за всяко събрание, дневният ред на което
включва предложения, свързани със Запазен
въпрос (всеки от които следва да може да
бъде привеждан в действие единствено, ако
е одобрен с Извънредно решение), кворумът
за приемане на такова Извънредно решение
следва да бъде двама или повече присъстващи Облигационери или пълномощници или
представители, държащи или представляващи
не по-малко от 75 % от сумата на главницата
по неизплатените към съответния момент
Облигации, или в случай че събранието е отложено и отсрочено поради липса на кворум,
на всяко такова отсрочено заседание – един
или повече присъстващи Облигационери или
пълномощници или представители, държащи
или представляващи не по-малко от 50 % от
сумата на главницата по неизплатените към
съответния момент Облигации.
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4.2. „Запазен въпрос“ означава всяко предложение:
(а) за промяна на датата или на метода
за определяне на датата за плащане
на главница, премия, лихва или всяка
друга сума във връзка с Облигациите,
да се намали или да се погаси сумата
по главница, премия, лихва или всяка
друга сума, дължима на каквато и да
е дата във връзка с Облигациите, или
да се измени методът за изчисляване
на главница, премия, лихва или всяка
друга сума, дължима на каквато и да
е дата във връзка с Облигациите;
(б) за промяна на валутата, в която следва
да бъде изплатена всяка дължима във
връзка с Облигациите сума, или на
мястото, където всяко плащане следва
да бъде извършено;
(в) за промяна на кворума, необходим за
всяко Събрание на Облигационерите,
или на мнозинството за приемане на
Извънредно решение, Писмено решение или друго решение на Облигационерите, или на броя или процентното
съотношение на гласовете, които се
изисква да бъдат дадени, или на броя
или процентното съотношение на Облигациите, които следва да се държат,
във връзка с приемането на каквото и
да е решение или действие от страна
на Облигационерите или всеки един
от тях;
(г) за промяна на настоящата дефиниция,
дефиницията на „Извънредно решение“, дефиницията на „неизплатен“ или
дефиницията на „Писмено решение“;
(д) за промяна или отмяна на разпоредбите относно Облигациите, изложени
в Условие 3 (Правна характеристика);
(е) за промяна на разпоредбите относно
Облигациите, определ ящи обстоятелствата, при които Облигациите
могат да бъдат обявени за дължими
и изискуеми преди определената матуритетна дата, посочена в Условие 9
(Неизпълнение);
(ж) за промяна в приложимото право
спрямо Облигациите, съдилищата,
под юрисдик ци ята на които Емитентът е поставил Облигациите, на
задължението на Емитента да поддържа представител за обслужване
на процеса в Англия или в отказа от
имунитет от страна на Емитента във
връзка с действията или процедурите,
предприети от който и да е от Облигационерите съгласно Условие 17
(Приложимо право и юрисдикция); или
(з) за промяна на някоя от разпоредбите
на настоящите Условия във връзка с
каквато и да е размяна или замяна на
Облигациите срещу или конвертира-
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не на Облигациите в каквито и да е
други облигации или ценни книги на
Емитента или на друго лице, което
би довело до изменения в Условията,
които с измененията са по-малко благоприятни за Облигационерите, като
тези изменени Условия следва да се
прилагат вместо:
(i) разпоредбите, уреждащи каквито
и да е други облигации или ценни
книжа на Емитента или на което
и да е друго лице, произтичащи в
резултат на съответната размяна
или замяна, или конвертиране;
или
(ii) в случай че в резултат на съответната размяна или замяна,
или конвертиране бъдат издадени
повече от един клас облигации
или ценни книжа, разпоредбите
относно класа, който има найголяма обща сума на главницата.
4.3. В случай че до 15 минути след часа,
за който е насрочено събранието, не е налице необходимият кворум, събранието следва
да бъде разпуснато, ако е било свикано по
искане на Облигационерите. Във всеки друг
случай то следва да се отложи за същия ден
през следващата седмица (или ако този ден
е национален празник, на следващия работен
ден) по същото време и на същото място
(освен в случаите на събрание, на което ще
бъде предложено Извънредно решение, при
които събранието следва да бъде отложено за
период не по-кратък от 14 дни и не по-дълъг
от 42 дни и може да бъде проведено на място,
определено от Председателя и одобрено от Фискалния агент), като на отложеното събрание
един или повече присъстващи Облигационери
или пълномощници, или представители (без
значение каква е стойността на главниците
на Облигациите, които държат или представляват) следва (както е предвидено по-долу)
да сформират кворум и следва (както е предвидено по-долу) да имат правото да приемат
Извънредно решение или друго решение и
да решават всички въпроси, които могат да
бъдат разглеждани на събранието, на което
е направено отлагането, ако необходимият
кворум е бил достигнат, при условие че на
всяко отложено заседание, дневният ред на
което включва Извънредно решение, кворумът
следва да бъде един или повече присъстващи Облигационери или пълномощници, или
представители, държащи или представляващи
не по-малко от 25 % от сумата на главницата
по неизплатените към съответния момент
Облигации.
4.4. Уведомление относно всяко отложено
събрание, на което следва да се представи
Извънредно решение, следва да бъде предоставено по начина, предвиден за първоначалното
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събрание, но като 21 дни се заменят с 10 дни
в т. 2.2 и уведомлението включва съответния
кворум. Освен съобразно посоченото по-горе
не е необходимо да се предоставя уведомление
относно отложеното събрание.
5. Гласуване
5.1. Всеки въпрос, представен на събрание,
следва да бъде първоначално решаван с вдигане
на ръка и в случай на равенство на гласовете
Председателят следва да даде решаващ глас
както при гласуването с вдигане на ръка,
така и при тайно гласуване, в допълнение
към гласовете, които би могъл да има право
да даде като Облигационер, пълномощник
или представител.
5.2. На всяко събрание, освен ако тайно
гласуване е (преди или при отразяването на
резултата от гласуването с вдигане на ръка)
поискано от Председателя или Емитента, или
едно или повече лица, държащи Облигации,
или един или повече пълномощници, или
представители, държащи или представляващи не по-малко от една петнадесета от
сумата на главницата по неизплатените към
съответния момент Облигации, декларацията на Председателя, че решението е прието
или е прието с определено мнозинство, или
е изгубено, или не е прието с определеното
мнозинство, следва да се счита за убедително
доказателство относно този факт, без да е
необходимо доказателство относно броя или
съотношението на гласовете, записани в полза
на или против това решение.
5.3. Съгласно т. 5.5, в случай че на събранието е поискано тайно гласуване, то следва
да бъде взето по начина и съобразно предвиденото по-долу, на това събрание или на
отложеното събрание, както Председателят
може да укаже, като резултатът от тайното
гласуване ще се счита за решение, прието
на събранието, на което тайното гласуване е
поискано, но на датата, на което е проведено
тайното гласуване. Искането за провеждане на
тайно гласуване не следва да възпрепятства
продължаването на събранието по отношение
на всеки въпрос, различен от този, за който
е поискано тайното гласуване.
5.4. Председателят може със съгласието на
(и следва, ако му е оказано от) събранието да
го отложи за друго време и друго място, но
никакви въпроси не следва да бъдат обсъждани
на отложеното заседание, освен такива, които
би могло законно (освен поради липсата на
кворум) да бъдат обсъждани на събранието,
на което е направено отлагането.
5.5. Всяко тайно гласуване, поискано на
което и да е събрание, във връзка с избирането
на Председател или по какъвто и да е въпрос
относно отлагане, следва да бъде проведено
на събранието без промяна на въпроса и
предложените решения.
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6. Присъствие
6.1. Всеки представител на Емитента, както
и неговите адвокати и финансови съветници
могат да присъстват и да изказват мнение
на всяко събрание. С изключение на уговореното по-горе, но без да се засяга разпоредбата, дефинираща понятието „неизплатени“
в Уговорка 1.3, никое лице не следва да има
право да посещава и да изказва мнение,
нито да гласува на което и да е събрание на
Облигационерите или да се присъединява
към други в искането да се свика събрание,
освен ако е пълномощник или представител,
или Облигационер. Емитентът няма право
да гласува на което и да е събрание по отношение на Облигациите, които той държи.
Нищо, съдържащо се в настоящия Договор,
не следва да възпрепятства който и да е от
пълномощниците, посочени във формуляр за
упълномощаване, или който и да е от представителите да бъдат свързани с Емитента.
6.2. С оглед предвиденото в т. 6.1 на всяко
събрание:
(а) при гласуване с вдигане на ръка всяко лице, което присъства лично и е
Облигационер или е пълномощник
или представител, следва да има един
глас; и
(б) при тайно гласуване всяко лице, което
присъства по същия начин, следва да
има един глас за всеки 1000 евро от
главницата на Облигациите, които
държат или по отношение на които е
пълномощник или представител.
Без да се засягат задълженията на пълномощниците, посочени във формуляр за
у пълномощаване, всяко лице, което има
право на повече от един, не е длъжно да използва всички гласове, с които разполага, и
е задължено да гласува еднозначно с всички
гласове, които има.
7. Правомощия на Събранията
Събранието на Облигационерите притежава
заедно с правомощията, посочени по-горе,
следните правомощия, които могат да бъдат
реализирани единствено с Извънредно решение (съгласно разпоредбите относно кворума,
съдържащи се в т. 4.1 и т. 4.3), а именно:
(а) да одобрява всяка спогодба или уговорка, които е предложено да бъдат
договорени между Емитента и Облигационерите или някои от тях;
(б) да одобрява всяко отменяне, изменение, споразумение или уговорка
относно правата на Облигационерите
спрямо Емитента или спрямо неговото
имущество, без оглед на това, дали
тези права произтичат от настоящото,
или не;
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да предоставя съгласие относно всяко
изменение на разпоредбите на Условията или Облигациите, които следва
да бъдат предложени от Емитента или
от който и да е от Облигационерите;
да предоставя всяко пълномощие или
одобрение, което съгласно Облигациите или настоящото се изисква да бъде
предоставено с Извънредно заседание;
да одобрява замяната на Емитента с
друго лице (или всички предхождащи
замени) като главен длъжник по Облигациите; и
да одобрява всеки Запазен въпрос,
като разпоредбата на т. 4.1 следва да
се прилага към всички предложения,
свързани със Запазени въпроси.

8. Изменение на Условията
8.1. Всяко изменение на която и да е
разпоредба на настоящите Условия може да
бъде направено, ако е одобрено с Извънредно
решение или Писмено решение.
8.2. Извънредно решение означава решение,
прието на събрание на Облигационерите, надлежно свикано и проведено в съответствие
с Договора с мнозинство от най-малко:
(а) в случай на Запазен въпрос със 75 %
от общата сума по главниците на неизплатените Облигации; или
(б) в случай на въпроси, които не са
Запазен въпрос, 50 % от общата сума
по главниците на неизплатените Облигации, които са представени на
заседанието.
8.3. Писмено решение е решение в писмена
форма, подписано от или от името на държателите на 75 % от общата сума по главниците
на неизплатените Облигации в случаите на
Запазен въпрос или 50 % от общата сума по
главниците на неизплатените Облигации за
въпроси, които не попадат в обхвата на Запазен въпрос. Всяко Писмено решение може да
бъде изложено в един или повече документи
в същата форма, като всеки от тях следва да
бъде подписан от или от името на един или
повече Облигационери.
8.4. Всяко Извънредно решение, прието
на надлежно свикано и проведено събрание
на Облигационерите, следва да се счита за
обвързващо спрямо всички Облигационери
без значение дали са присъствали и гласували на събранието, или не. Всяко Писмено
решение следва да се счита за обвързващо
спрямо всички Облигационери без значение
дали то е подписано от тях, или не. Всеки от
Облигационерите следва да бъде обвързан да
изпълни надлежно решението и приемането на
всяко решение следва да се счита за убедително
доказателство, че обстоятелствата подкрепят
основателността на решението. Уведомление
относно приемането на всяко решение, надлежно прието от Облигационерите, следва
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да бъде оповестено от Емитента съгласно
Условие 15 (Уведомления) в срок от 14 дни от
приемането на решението, като липсата на
оповестяване не обезсилва решението.
8.5. Протокол от всички решения и процедури на всяко събрание следва да бъде
воден и прилаган в нарочна книга, която при
необходимост следва да бъде предоставяна
на Емитента, а всички Протоколи, които се
считат за подписани от Председателя на събранието, на което са приети решения или са
извършени процедури, следва да се считат за
убедително доказателство относно въпросите,
изложени в Протокола, и докато не бъде доказано противното, всяко събрание относно
процедурите, отразени в Протокола, се счита
за надлежно свикано и проведено и всички
приети решения и извършени процедури – за
надлежно приети и извършени.
9. Комитет на Облигационерите
9.1. С решение, прието на Събрание на
Облигационерите, надлежно свикано и проведено в съответствие с Договора за фискално
агентство, прието с мнозинство от най-малко
50 % от общата сума по главниците на неизплатените към момента Облигации или при
писмено уведомяване на Емитента (с копие
до Фискалния агент), подписано от или от
името на държателите на най-малко 50 % от
общата сума по главниците на неизплатените
към момента Облигации, Облигационерите
могат да назначат комитет, съставен от лице
или лица, които следва да представляват интересите на Облигационерите, ако е възникнало
някое от следните събития:
(а) при Неизпълнение;
(б) при всеки случай или обстоятелство,
при които след уведомяване, изтичане
на период от време, издаването на
удостоверение и/или изпълнението
на друго изискване съгласно Условие
9 („Неизпълнение“) те се считат за
Неизпълнение; или
(в) при всяко публично известие от страна
на Емитента, с което той оповестява
търсенето или намерението си да търси
реструктуриране на Облигациите (чрез
изменение, предложение за замяна или
по друг начин),
при условие обаче, че такова назначение няма
да влезе в сила, ако държателите на повече
от 25 % от общата сума по главниците на
неизплатените към момента Облигации (i)
са възразили срещу това назначение с писмено уведомление до Емитента (с копие до
Фискалния агент) в рамките на определения
период след узнаването на назначаването (в
случай че уведомяването относно назначаването е извършено посредством писмено уведомление до Емитента), като този определен
период следва да бъде 30 дни или по-дълъг
или по-кратък период, който комитетът може
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добросъвестно да определи за подходящ при
съответните обстоятелства, или (ii) са гласували срещу такова решение на Събрание на
Облигационерите, надлежно свикано и проведено в съответствие с Договора за фискално
агентство. В случай че е назначен с писмено
уведомление до Емитента, този комитет следва
да уведоми всички Облигационери относно
своето конституиране съгласно Условие 15
(Уведомления) в най-краткия разумен срок след
получаването на уведомлението от Емитента.
9.2. Този комитет има правото по своя
преценка, наред с други права, да (i) ангажира
правни консултанти и финансови съветници,
които да му оказват съдействие при защитата
на интересите на Облигационерите, (ii) да
приема процедурни правила, каквито счита
за уместни, и (iii) да участва в преговори с
Емитента и/или други кредитори на Емитента.
Емитентът се задължава да плати всички такси и разноски, които разумно могат да бъдат
направени от комитета (включително, но не
само, разходи за изпращане на уведомления
до Облигационерите, такси и разноски за
правни консултанти и финансови съветници
на комитета, ако има такива) в срок до 30
дни от датата, на която Емитентът получи
фактура с достатъчно подробно описание на
услугите и съпътстващата документация.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Правила относно прехвърлянето и регист
рацията на облигациите
1. Всеки Сертификат за Облигации ще
удостоверява цяло число от Облигации.
2. Освен ако не пожелае друго, за което
Емитентът се съгласи, и освен ако друго не
е установено в Условията, всеки държател
на повече от една Облигация има право да
получи само един Сертификат за облигации
във връзка с държаните от него такива. Освен
ако не пожелаят друго, за което Емитентът
се съгласи, и освен ако друго не е установено
в Условията, лицата, които държат заедно
една или повече Облигации, имат право да
получат само един Индивидуален сертификат
за съвместно държаните от тях Облигации,
която, освен ако същите наредят друго, се
предава на държателя, чието име е записано
първо в регистъра на облигационерите във
връзка със съвместното притежание на Облигации. Всяко позоваване на „държател“,
„прехвърлител“ и „приобретател“ ще включва
лица, които заедно държат, прехвърлят или
получават Облигации.
3. Изпълнителите на завещание или управителите на наследствената маса на починал
държател на Облигации (който не един от
няколко държатели) и в случай на смърт на
един или повече лица, които съвместно държат
Облигации, преживелият или преживелите
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лица от посочените тук ще бъдат единствените
лица, за който Емитентът се приема, че имат
права по тези Облигации.
4. Всяко лице, което стане носител на права по Облигациите вследствие на смърт или
банкрут на държателя на такива Облигации,
може, при предоставяне на доказателства, че
същият действа в качеството на лице, което
възнамерява да се полза от правата по тази
разпоредба или от свое име като Агент по
прехвърлянето или Регистратор, ще изиска
(включително правни мнения) да бъде вписан като държател на тези Облигации или
съгласно правилата на предходния параграф
относно прехвърлянето може да прехвърли
тези Облигации. Емитентът, Агентът по прехвърлянето и Регистраторът могат да задържат
всяка сума, дължима по Облигациите, на
която дадено лице има право, докато това
лице бъде надлежно вписано или прехвърли
Облигациите.
5. При връщането на Сертификат за облигации, удостоверяващ Облигации, които ще
бъдат прехвърляни, или други права на Облигационерите, които ще бъдат претендирани
или упражнени, Агентът по прехвърляне или
Регистраторът, на когото тези Облигации са
били върнати, ще изисква разумни доказателства, установяващи самоличността на лицето
(„Лицето, връщащо Облигациите“), което е
сключило сделката по прехвърляне на Сертификата за облигации или друг съпътстващ
документ или сертификат, ако случаят е такъв,
в случай, че подписът не е в съответствие със
списъка на надлежно удостоверени спесимени
от подписите на регистрираните държатели.
Ако подписът съответства на името на вписания държател, такова доказателство може да
бъде под формата на удостоверяващ подпис,
заверен от нотариус или оторизирана банка.
Ако Лицето, връщащо Облигациите, не е
вписаният държател или не е един от лицата,
включени в списък на надлежно овластени
лица, предоставен от регистрирания държател,
Агентът по прехвърляне ще изиска разумно
доказателство (включително правни мнения)
относно правата и пълномощните на Лицето,
връщащо Облигациите, да действа от името
на или вместо вписания държател във връзка
с тези Облигации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Задължения във връзка с Облигациите в
глобална форма
Докато Облигациите са в глобална форма,
Фискалният агент и Регистраторът ще действат в съответствие със следните разпоредби:
1. Фискалният агент или Регистраторът
ще информират всеки от Юроклиър и Клиърстрийм, Люксембург, чрез Общия доставчик
на услуги относно първоначалната неизплатена
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сума за емитиране на Облигациите на или
преди Датата на приключване.
2. Ако настъпи събитие, което налага уточ
няване нагоре или надолу на броя държани
ценни книжа според записите, които Юроклиър и Клиърстрийм, Люксембург, съхранява
за клиентите си с цел отразяване на правния
интерес на клиентите относно Облигациите,
Фискалният агент или Регистраторът (доколкото е информиран) своевременно ще
предостави детайли относно сумата на такова увеличение или намаление по записите,
заедно с описание на обстоятелството, което
го налага, на Юроклиър и К лиърстрийм,
Люксембург (чрез Общия доставчик на услуги), които да гарантират, че техните записи,
отразяващи първоначалната неизплатена сума
за емитиране на Облигациите, остава точна
към всеки момент.
3. Фискалният агент или Регистраторът наймалко ежемесечно ще извършват процедура
по съгласуване с Юроклиър и Клиърстрийм,
Люксембург, по отношение на първоначалната неизплатена сума за емитиране на Облигациите и своевременно ще информират
Юроклиър и Клиърстрийм, Люксембург (чрез
Общия доставчик на услуги), за всякакви
несъответствия.
4. Фискалният агент или Регистраторът
своевременно ще съдействат на Юроклиър
и Клиърстрийм, Люксембург (чрез Общия
доставчик на услуги), за отстраняването на
всякакви несъответствия, открити в записите,
отразяващи неизплатена сума за емитиране
на Облигациите.
5. Фискалният агент или Регистраторът
своевременно предоставят на Юроклиър и
Клиърстрийм, Люксембург (чрез Общия доставчик на услуги), детайли относно всички
суми, изплатени по Облигациите (съответно – там, където Облигациите предвиждат
предаването на активи, различни от парични
средства – така предадените активи).
6. Фискалният агент или Регистраторът
(доколкото са информирани) своевременно
ще предоставят на Юроклиър и Клиърстрийм,
Люксембург (чрез Общия доставчик на услуги), известие за всяка промяна, свързана
с Облигациите, която оказва влияние върху
сумата или датата на каквото и да е плащане,
дължимо по Облигациите.
7. Фискалният агент или Регистраторът
(доколкото са информирани) своевременно
ще предоставят на Юроклиър и Клиърстрийм,
Люксембург (чрез Общия доставчик на услуги),
копия от цялата информация, предоставена
на Облигационерите.
8. Фискалният агент или Регистраторът
своевременно ще препращат на Емитента
всяка кореспонденци я, която пол у чат от
Юрок лиър и К лиърст рийм, Люксембу рг,
директно чрез Общия доставчик на услуги
относно Облигациите.
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9. Фискалният агент или Регистраторът
(доколкото са информирани) своевременно
ще уведомяват Юроклиър и Клиърстрийм,
Люксембург (чрез Общия доставчик на услуги), за всяко неизпълнение от страна на
Емитента, свързано с плащане, дължимо по
Облигациите, когато същото е изискуемо.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Информационно приложение на Облигациите
Съгласно Договора за фискално агентство,
сключен на 4 юни 2012 г., Емитентът с настоя
щото уведомява Фискалния агент относно
следните условия на Облигациите:
1. Главницата на Облигациите е [•] (не
повече от 950 000 000 евро).
2. Емисионната цена е [•] процента от
главницата за Облигациите.
3. Лихвеният процент на Облигациите
е [•] процента годишно (но не повече от 10
процента годишно).
4. Датата на падеж на Облигациите е [•]
(но не по-късно от 10 дни след Датата на
приключване).
5. Датата на приключване е [•] 2012 г.
Настоящото е Информационното приложение към Облигациите, към което реферира
Договорът, и същото се регулира и тълкува
съгласно законите на Англия. Термините,
посочени с главна буква, които са използвани, имат значението, дадено им в Договора.
Дата: [•] 2012 г.
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ,
Представлявана от Министъра на финансите
Подпис: ______________________
Име:
Длъжност:
7768

АКТ

за поемане на задължения относно издава
нето на облигации с номинална стойност до
950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 8 юни 2012 г. – ДВ, бр. 46
от 2012 г. В сила от 4 юни 2012 г.)
Настоящият Акт за поемане на задължения се подписа на 4 юни 2012 г. (Дата на
подписване)
От:
(1) Република България (Емитентът)
в полза на
(2) титулярите на сметки (както е дефинирано по-долу),
Като се има предвид, че:
(А) Емитентът е одобрил емитирането и
издаването на облигации (Облигациите) съгласно (i) договор за подписка във връзка с
емитирането на облигации (заедно с неговите
допълнения и изменения), който следва да
бъде сключен на датата или непосредствено
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след датата на настоящия Акт за поемане
на задължения меж ду Емитента и „БНП
Париба“, „Ейч Ес Би Си Банк“ ПиЕлСи, и
„Райфайзенбанк Интернешънъл“ АГ (заедно
наричани Съвместни Водещи Мениджъри), и
(ii) договор за фискално агентство (заедно с
неговите допълнения и изменения, Договор
за фискално агентство), който следва да бъде
сключен на датата или непосредствено след
датата на настоящия Акт за поемане на задължения между Емитента и дъ Банк ъф Ню
Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon)
като Фискален агент и Платежен агент, и дъ
Банк ъф Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А.
(The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.)
като Регистратор и Агент по прехвърлянето.
(Б) Съгласно законите на Република България, за да бъде обвързващ спрямо Емитента,
настоящият Акт за поемане на задължения
се изисква (i) да бъде подписан от Министъра
на финансите на Република България (Министъра на финансите) и (ii) ратифициран от
Народното събрание на Република България
със Закон за ратификация (както е дефиниран
по-долу), подпечатан с печата на Президента
на Републ ика България и публикуван в „Държавен вестник“ (Парламентарни процедури).
След приключването на Парламентарните
процедури този Договор ще бъде публикуван
в „Държавен вестник“ с цел оповестяване.
(В) Облигациите се издават в безналична
форма с номинална стойност от 100 000 евро
или с по-голяма стойност, кратна на 1000
евро. Облигациите ще се удостоверяват с
глобален сертификат (Глобален сертификат за
Облигациите), регистриран на името на косвен
представител и депозиран в Общия попечител
за Юроклиър Банк СА/НВ (Euroclear Bank
SA/NV) (Юроклиър) и Клиърстрийм Банкинг
(Clearstream Banking), société anonyme (Клиърстрийм, Люксембург). Глобалният сертификат
за Облигациите може да бъде заместен от
индивидуални сертификати за Облигациите
(Сертификати за Облигациите) в случаите,
посочени в настоящия документ. Намерението
е Облигациите да бъдат държани по начин,
който е съобразен с функционирането на
Евросистемата (Eurosystem).
(Г) Емитентът желае да предприеме мерки
за защита на интересите на Титулярите на
сметки, в случай че Глобалният сертификат за
Облигациите бъде обявен за недействителен
съгласно предвидените в него условия.
Този Акт за поемане на задължения потвърждава следното:
1. Влизане в сила, упълномощаване и
тълкуване
Влизане в сила
1.1. Настоящият Акт за поемане на задължения влиза в сила на Датата на приключване
(както е дефинирана в Договора за фискално
агентство), която дата следва приключването
на Парламентарните процедури.
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Упълномощаване
1.2. След ратифицирането на този Акт за
поемане на задължения съгласно Парламентарните процедури Министърът на финансите
ще бъде упълномощен да предприеме или да
направи необходимото, за да бъдат предприети от името и за сметка на Емитента всички
необходими и подходящи правни и фактически
действия за целите на навременното прилагане
на настоящия Акт за поемане на задължения,
включително, но не само, оформянето, подписването и предаването на всички договори,
актове, графици, допълнителни съгласия за
поемане на ангажимент или други предвидени
инструменти (изрично или косвено) съгласно
този Акт за поемане на задължения (и неговите изменения и допълнения в съответствие
с разпоредбите му).
Дефиниции
1.3. В настоящия Акт за поемане на задължения следните думи и изрази имат следните
значения:
Титуляр на сметка означава всеки титуляр
на сметка в Клирингова система, който на
Датата на определяне е кредитирал по своята
сметка за ценни книжа в такава Клирингова
система едно или повече Вписвания по отношение на Глобалния сертификат за Облигациите,
с изключение на която и да е Клирингова
система в качеството є на титуляр на сметки
в другата Клирингова система;
Клирингова система означава всяка от двете
системи Юроклиър (Euroclear) и Клиърстрийм
(Clearstream), Люксембург;
Условия означава условията на Облигациите
(съдържащи се в приложение към Договора
за фискално агентство, заедно с техните изменения и допълнения съобразно разпоредбите
им), както и всяка препратка към номер на
„Условие“ следва да се счита за препратка
към съответно номерираната разпоредба на
това условие;
Дата на определяне означава датата, на
която Глобалният сертификат за Облигациите губи действие съгласно предвидените в
него условия;
Преки права означава правата, посочени в
Клауза 3.1 (Възникване);
Вписване означава всяко вписване, което
е направено по сметката за ценни книжа на
всеки Титуляр на сметка в Клирингова система
по отношение на Облигациите, представени с
Глобалния сертификат за Облигациите;
Закон за ратификация има значението, определено в Условията; и
Размер на главницата означава, по отношение на всяко Вписване, общата сума на
главниците на Облигациите, за които се
отнася Вписването.
Други дефинирани термини
1.4. Термините, дефинирани в Условията,
имат същите значения в настоящия Акт за
поемане на задължения.
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Закон за договорите (правата на трети
лица) от 1999 г.
1.5. Лице, различно от съответния Титуляр
на сметка, което не е страна по настоящия
Акт за поемане на задължения, не може да
черпи права по Закона за договорите (правата
на трети лица) от 1999 г., чрез които да привежда в изпълнение която и да е разпоредба
от настоящия Акт за поемане на задължения.
Клаузи
1.6. Всяка препратка в настоящия Акт за
поемане на задължения към Клауза следва
да се счита, освен ако е посочено друго, за
препратка към клауза на този Акт.
Заглавия
1.7. Заглавията и подзаглавията са единствено за удобство при справка и не следва
да оказват влияние върху структурата на този
Акт за поемане на задължения.
Законодателство
1.8. Всяко препращане в настоящия Акт за
поемане на задължения към законодателство
(без значение дали е първично законодателство или регулации или други подзаконови
актове, приети в съответствие с първичното
законодателство) следва да се тълкува като
препращане към такова законодателство, което
към съответния момент би могло да е или да
се изменя или въвежда повторно.
Приложимост на Акта за поемане на задължения
1.9. По отношение на всички Облигации,
емитирани впоследствие от Емитента съгласно Условие 14 („Последващи емисии“) на или
след датата на настоящия Акт за поемане на
задължения, последният следва да се прилага, но по отношение на тях не следва да се
прилага всеки последващ акт за поемане на
задължения по отношение на Облигациите
(освен ако това е изрично предвидено в такъв
последващ акт).
2. Облигациите
С настоящото Емитентът поема задължение
за емитиране на Облигациите и се задължава по отношение на всеки Облигационер и
Титуляр на сметка да изпълнява надлежно
и да спазва задълженията си, които е поел
съгласно Условията (като за тази цел всяко
препращане в Условията към което и да е
задължение или плащане по или във връзка
с Облигациите следва да се тълкува като
включващо препращане към задължения или
плащания по или съгласно тази разпоредба).
3. Преки права
Възникване
3.1. В случай че Глобалният сертификат за
Облигациите бъде обявен за недействителен
в съответствие с неговите разпоредби, всеки
Титуляр на сметка ще има спрямо Емитента
всички права (Преки права), които този Титуляр
на сметка би имал по отношение на Облигациите, в случай че непосредствено преди
Датата на определяне е бил регистрираният
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държател на надлежно изготвени, заверени
и издадени Сертификати за Облигациите с
обща сума на главниците, равна на Сумата
на главниците по Вписванията на Титуляря
на сметка, включително (но не само) правото да получава всички плащания, дължими
в който и да е момент във връзка с тези
Сертификати за Облигациите, както и ако
е било направено надлежно вписване в регистъра, воден от Регистратора, отразяващо
предоставянето на права в полза на Титуляря
на сметка върху суми, равни на Вписванията
на Титуляря на сметката. Всичко, което би
могло да възпрепятства издаването на Сертификати за Облигациите за общата сума на
главниците, равна на Сумата по главницата
на всяко Вписване на Титуляр на сметка, не
следва да бъде вземано предвид за целите на
настоящата Клауза 3.1, но без да се засяга
действието му за всякакви други цели.
Без допълнителни действия
3.2. Не се изискват допълнителни действия от страна на Емитента или което и да е
друго лице:
(a) Преки права: за да могат Титулярите
на сметки да упражняват Преките
права;
(b) Приложимост на Условията: за да
може всеки Титуляр на сметка да се
ползва от Условията, както ако те
бяха включени mutatis mutandis (при
съответно прилагане) в този Акт за
поемане на задължения,
при условие обаче, че никоя от клаузите
на настоящия Акт не следва да се счита, че
предоставя право на който и да е Титуляр на
сметка да получава каквото и да е плащане
по отношение на Глобалния сертификат за
Облигациите, което вече е било извършено.
4. Доказателства
Записи
4.1. Записите в Клиринговата система следва
да се считат достатъчни за удостоверяването
на идентичността на Титулярите на сметки
и съответните суми, кредитирани по техните
сметки за ценни книжа, както и извлечението,
издадено от Клирингова система, посочващо:
(a) името на Титуляря на сметката, по
отношение на която е издаден; и
(b) Сумата по главницата на всяко Вписване, кредитирано по сметката за ценни
книги на този Титуляр на сметка в
съответната Клирингова система към
която и да е дата,
следва да се считат за достатъчно доказателство във всички случаи за целите на
настоящия Акт за поемане на задължения.
Дата на определяне
4.2. В случай че Клиринговата система
определи Датата на определяне, това определяне следва да се счита за обвързващо спрямо
всички Титуляри на сметки в съответната
Клирингова система.
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5. Депозиране на Акта за поемане на за
дължения
Настоящият Акт за поемане на задължения
следва да бъде депозиран при и съхраняван
от Фискалния агент до датата, на която Емитентът ще бъде освободен изцяло от всички
задължения съгласно и по отношение на Облигациите (включително, но не само, неговите
задължения по настоящия Акт за поемане
на задължения). С настоящото Емитентът
потвърждава правото на всеки Титуляр да
получи екземпляр от този Акт за поемане
на задължения.
6. Държавни такси
Емитентът се задължава да плати всички
държавни, регистрационни или други такси и
задължения (включително всякакви лихви и
глоби върху тях или във връзка с тях), които
се дължат в Република България, Обединеното
кралство, Белгия или Великото херцогство
Люксембург върху или във връзка с оформянето и предаването на този Акт за поемане на
задължения, както и да предпази, доколкото е
допустимо по закон, всеки Титуляр на сметка
от всеки иск, претенция, действие, отговорност, вреди, разходи, загуби или разноски
(включително, но не само, такси за правни
услуги и приложимия данък върху добавената
стойност), които могат да бъдат направени в
резултат от, да възникнат или произтичат от
каквото и да е неспазване на задължението за
плащане или забава в плащането на същите.
7. Приложимост на Акта за поемане на
задължения
Съгласие за поемане на ангажимент
7.1. Настоящият Акт за поемане на задължения следва, когато е необходимо, да има
силата на съгласие за поемане на ангажимент
в полза на Титулярите на сметки.
Приложимост на Акта за поемане на задължения
7.2. Настоящият Акт за поемане на задължения следва да има действие в полза на всеки
Титуляр на сметка и неговите (както и всички
последващи) наследници и правоприемници,
всеки от които следва да има право поотделно да упражнява правата по настоящия Акт
за поемане на задължения срещу Емитента.
Възлагане
7.3. Емитентът няма право да възлага
или прехвърля всички или част от правата
си, ползите или задълженията си съгласно
настоящия Акт за поемане на задължения.
Всеки Титуляр на сметка има право да възлага всички или част от правата и ползите
си съгласно настоящия Акт за поемане на
задължения.
8. Частична недействителност
В случай че в определен момент някоя от
разпоредбите на или от задълженията в настоящия Акт за поемане на задължения бъде
обявена за незаконосъобразна, недействителна
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или неизпълнима в каквото и да е отношение
съгласно законите на която и да юрисдикция,
нито законосъобразността, действителността
или изпълняемостта на останалите разпоредби
съгласно настоящия Акт, нито законосъобразността, действителността или изпълняемостта
на тази разпоредба или задължение съгласно
законодателството на всяка друга юрисдикция
следва да бъдат засегнати или накърнени.
9. Уведомления
Адреси за връчване на уведомления
9.1. Всички уведомления или друга кореспонденция до Емитента по настоящия Акт за
поемане на задължения следва да бъдат направени писмено (посредством писмо или факс)
и да бъдат изпратени до Емитента на адрес:
Република България
Министерство на финансите
ул. Георги С. Раковски 102
София, 1040
България
Факс: +359 2 980 68 63
На вниманието на: Министъра на финансите
или на друг такъв адрес, номер на факс или
на вниманието на друго лице или отдел, за
които Емитентът е уведомил Облигационерите по начина, предвиден за уведомяване във
връзка с Облигациите.
Действие
9.2. Всяко уведомление или друга кореспонденция, изпратена в съответствие с Клауза 9.1
(Адрес за връчване на уведомления), има действие
от получаването є от Емитента при условие
обаче, че всяко такова уведомление или кореспонденция, които иначе биха имали действие
след 16 ч. във всеки отделен ден, не следва да
имат действие до 10 ч. на следващия работен
ден на мястото, където се намира Емитентът.
10. Право и юрисдикция
Приложимо право
10.1. Настоящият Акт за поемане на задължения и всички извъндоговорни задължения,
произтичащи от или във връзка с него, се
регулират и следва да се тълкуват съгласно
английското право.
Английски съдилища
10.2. Съдилищата в Англия притежават
изключителна юрисдикция да решават всеки
спор (Спор), който може да възникне от или
във връзка с настоящия Акт за поемане на
задължения (включително спор, свързан със
съществуването, валидността или прекратяването на този Акт за поемане на задължения
или което и да е извъндоговорно задължение,
възникнало от или във връзка с този Акт за
поемане на задължения), както и последиците
от неговата нищожност.
Компетентен съд
10.3. Емитентът се съгласява, че съдилищата
в Англия са най-подходящите и приемливи
съдилища, които могат да разрешат всеки
Спор, и съответно, че няма да оспорва това
положение.
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Представител за получаване на съдебни
документи
10.4. Емитентът се съгласява, че документите, посредством които се започват каквито
и да е производства във връзка със Спор
(Производства), както и всички други документи, които се изисква да бъдат връчвани във
връзка с тези Производства, могат да бъдат
връчвани на или получавани от Лоу Дибенчър
Корпорът Сървисиз Лимитед (Law Debenture
Corporate Services Limited) на неговия адрес
на управление или на който и да е адрес на
управление на Емитента в съответния момент
или на всеки адрес на Емитента във Великобритания, на който могат да бъдат връчвани
съдебни документи съгласно Част 37 от Закона
за дружествата от 2006 г. В случай че такова
лице не е упълномощено или пълномощията
му да получава съдебни документи от името
на Емитента бъдат оттегл ени, Емитентът
следва при писмено искане от страна на някой от Титулярите на сметки, адресирано и
доставено до Емитента, да посочи друго лице
в Англия, което да приема съдебни документи от негово име и в случай че Емитентът
не посочи такова лице в продължение на 15
дни, то всеки Титуляр на сметка следва да
се счита за оправомощен да посочи такова
лице с писмено изявление, изпратено до и
доставено на Емитента. Нищо в настоящия
параграф не следва да оказва влияние върху
правото на който и да е Титуляр на сметка
да връчва съдебни документи по всеки друг
законоустановен начин. Тази клауза се прилага към Производства в Англия, както и към
Производства на всяко друго място.
Съгласие за изпълнение и др.
10.5. Емитентът се съгласява общо по
отношение на всякакви Производства с предоставянето на всякакви облекчения, както и
със започването на всеки процес във връзка с
такива Производства, включително (но не само)
действието, изпълнението срещу всякакво
имущество (независимо от предназначението
му или очакваното му предназначение) или на
всяка заповед или решение, които са съставени или постановени в такива Производства.
Отказ от имунитет
10.6. С настоящото Емитентът неотменимо
се отказва от всяко право да се позовава на
суверенитет или друг имунитет спрямо юрисдикция или спрямо изпълнение или каквато и
да е подобна защита и неотменимо се съгласява (до максималната степен, допустима от
българското законодателство, както може да
бъде изменено впоследствие) с всяко средство
за правна защита срещу него, с налагането
на всяка обезпечителна мярка (с изключение – за случаите преди постановяване на
съдебно решение – на мерки за обезпечаване
на иск и на съдебни заповеди) или с резултата
от всяко производство, включително, но не
само с постановяването, изпълнението или
принудителното изпълнение срещу всякакви
активи, приходи или имущество на Емитента
(независимо от предназначението му или очак
ваното му предназначение), на всяко разпо-
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реждане, определение или решение, издадено
или постановено във връзка с каквото и да
е Производство, при условие обаче че не се
отказва от имунитета си по отношение на (i)
настоящи и бъдещи „помещения на представителството“ съгласно Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г., (ii)
„консулски помещения“ съгласно Виенската
конвенция за консулските отношения от 1963 г.
или (iii) военно имущество или активи или
друго имущество или активи на Република
България, свързани с отбраната.
Език
10.7. Настоящият Акт за поемане на задължения ще бъде съставен на английски
език и ще бъде преведен на български език
за целите на приключването на Парламентарните процедури. Версията на английски език
следва да се ползва с приоритет в случай на
противоречие.
11. Изменения
Договорът за фискално агентство съдържа
разпоредби относно свикването на събрания
на Облигационерите за обсъждане на въпроси, свързани с Облигациите, включително
изменението на разпоредбите на настоящия
Акт за поемане на задължения. Всяко такова
изменение може да бъде оформено в допълнително съгласие за поемане на ангажимент,
след като бъде одобрено с Извънредно решение
и следва да се счита за обвързващо спрямо
всички Титуляри на сметки.
В потвърждение на горното настоящият
Акт за поемане на задължения се подписа
от Емитента и се връчи на датата, посочена
в началото.
За Република България:
Симеон Дянков,
зам. министър-председател
и министър на финансите
7769

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895
от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна
дейност удостоверяват, че отговарят на изис
кванията на Закона за частната охранителна
дейност (ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ на Министерството
на вътрешните работи (ГДОП – МВР)“ се
заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи (ГДНП – МВР)“.
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§ 2. В чл. 6, ал. 1 абревиатурата „ГДОП –
МВР“ се заменя с „ГДНП – МВР“.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ – МВР“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“ – МВР“.
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Делян Добрев
7819

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Iз-1405 от 2009 г. за реда за
осъществяване на граничния паспортно-визов
контрол на граничните контролно-пропуска
телни пунктове (ДВ, бр. 64 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „за гранични проверки“
се заменят с „по отношение“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Граничната проверка се извършва
с технически средства за установяване валидността и истинността на представените
документите за пътуване и за проверка в
Автоматизираната информационна система
(АИС) „Граничен контрол.“
2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
„(4) На лицата, превозните средства и
стоките, които преминават през външните
граници, се извършва проверка за взривни
вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси,
ядрени материали и дру ги радиоактивни
източници.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „българска“ се заменя с
„валидна“, думата „дългосрочно“ се заличава;
б) точка 5 се отменя;
в) в т. 6 думите „и статистическата карта,
когато такава е издадена (приложение № 1)“
се заличават.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чужденци, които не разполагат с българска виза, но притежават валидни единни
(шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно
пребиваване и разрешения за пребиваване,
издавани от държавите членки, които изцяло
прилагат достиженията на правото от Шенген, както и Швейцария и Лихтенщайн, се
пропускат за целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 3 месеца в рамките
на всеки 6-месечен период считано от датата
на първото влизане.“
4. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

С Т Р. 5 6

ДЪРЖАВЕН

„(4) Чу ж денци, които не разполагат с
българска виза, но притежават валидни визи
или разрешения за пребиваване, издадени от
Румъния и Кипър, се пропускат за транзитно
преминаване през територията на Република
България.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „наблюдавани“
се заменя с „издирвани“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. изпълнява указанията в съобщението
и мярката спрямо издирвания обект.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Действията по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват и когато при гранична проверка
граничният полицай установи, че:
1. чужденецът ползва нередовен документ
за пътуване или такъв, издаден за друго лице,
както и ако не разполага с никакъв документ;
2. при излизане от страната в документите
на чужденеца и в АИС „Граничен контрол“
няма данни за законно влизане на територията
на страната; когато в резултат от извършената
проверка се установят данни за законно влизане, на лицето се връчва „Единен формуляр
за потвърждаване спазването на условията
за продължителността на краткосрочното
пребиваване.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Началникът на смяна/командирът на
отделение организира последващите действия спрямо чужденеца самостоятелно или
докладва случая на началника на ГКПП, а в
извънработно време на ОДЧ на Регионална
дирекция „Гранична полиция“ (РДГП).“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „държава – членка на
ЕС“ се поставя наклонена черта и се добавя
думата „Шенген“;
б) в т. 2 думите „българска транзитна виза“
се заменят с „българска виза за краткосрочно
пребиваване с цел транзитно преминаване,
валидна за едно влизане“;
в) в т. 3 думите „българска двойнотранзитна виза“ се заменят с „българска виза за
краткосрочно пребиваване с цел транзитно
преминаване, валидна за две или повече
влизания“;
г) в т. 4 след думите „визов стикер“ се
поставя запетая и се добавя изразът „а след
това на свободно място на същата или следваща страница.“;
д) в т. 5 думите „българска входна виза“
се заменят с „българска виза за краткосрочно
пребиваване с цел планирано пребиваване“,
а думата „транзитна“ се заменя с „визата за
краткосрочно пребиваване с цел транзитно
преминаване, валидна за едно влизане.“;
е) в т. 6 думите „многократна българска
входна виза“ се заменят с „многократна българска виза за краткосрочно пребиваване с
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цел планирано пребиваване“, думата „двойнотранзитната“ се заменя с „българска виза
за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване, валидна за две или повече
влизания“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в документите за пътуване на държавните глави и сановниците (висши ръководни
органи на властта) и членовете на техните
делегации, за чието пристигане/заминаване
е официално известено;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. върх у машинночи таеми те зони на
документите за пътуване и визите, както и
върху страниците с лични данни и вътрешните форзаци;“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст на ал. 1 думата „минимален ГПВК“ се заменя с „минимална гранична
проверка“, думата „който“ се заменя с „която“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проверка в АИС „Граничен контрол“
се извършва с цел да се установи, че лицето
не представлява заплаха за обществения ред,
вътрешната сигурност или международните
отношения на някоя от държавите членки.“
3. В ал. 4 след думата „други“ се поставя
точка и останалият текст се заличава.
§ 7. В чл. 14 думата „наблюдавани“ се заменя с „издирвани“, а след „чл. 10“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 8. В чл. 16 след думата „притежават“ се
добавят думите „освен български паспорт и“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на чл. 27 става ал. 1
и се изменя, както следва:
„Чл. 27. (1) Извършването на ГП на лица,
преминаващи през ГКПП с пътни превозни
средства, се осъществява, като:
1. контролът на пътуващите с леки и товарни
автомобили лица се извършва без слизане от
превозните средства, когато условията позволяват сигурна идентификация; слизането
на пътници се извършва по разпореждане
или с разрешение от граничния полицай,
извършващ ГП;
2. контролът на пътниците в автобус се
извършва със или без слизане от превозните
средства по преценка и след разпореждане на
граничния полицай; слизането на пътниците
е задължително, когато на ГКПП е изграден
терминал за проверка на пътниците в автобуси;
3. контролът без слизане от автобуса,
идентификацията на пътниците, се извършва в превозното средство, като граничният
полицай събира документите на пътниците,
които ще подлежат на проверка в АИС „Граничен контрол“;
4. на ГКПП, на които не са изградени
самостоятелни трасета за обработка на различните видове шосейни превозни средства,
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контролът се извършва по възможност при
следната поредност – пътническите автобуси,
леките автомобили, товарните автомобили.“
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) На ГКПП с обособени трасета за
леки автомобили от трети страни цялостната
гранична проверка при влизане и излизане
се извършва по правило от екип от двама
гранични полицаи – комбинирана гранична
проверка.“
§ 10. В чл. 29, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Проверка в АИС „Граничен контрол“
се извършва на стационарните или мобилните
работни станции на АИС „Граничен контрол“,
изградени на територията на железопътните
гари, по данните на пътниците директно от
документите за задгранично пътуване, от носители, върху които данните са презаписани
или предадени чрез технически средства за
връзка;“.
§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. граничният полицай по реда на раздел I,
глава втора, проверява съответствието между
данните от представения документ за пътуване,
билета и данните в бордната карта;“.
2. В т. 4 думите „нямат българска виза за
летищен транзит, когато такава се изисква“
се заменят с „не притежават документите,
необходими за летищен транзит“.
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) По предварително представените списъци на екипажа и пътниците – граждани на
трети страни, се извършва проверка в информационните фондове преди заставането на
кораба. Такава предварителна проверка може
да бъде извършена и на лица, ползващи се с
Общностното право на свободно движение.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „корабния агент“ се заменят с „капитана на кораба“.
3. В ал. 3 думите „на стационарните АРМ,
изградени на територията на пристанищните
терминали“ се заличават.
§ 14. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 4 думите „корабния агент“ се заменят с думите „капитана на кораба“.
§ 15. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби думите „съдържат данните съгласно
приложение № 1 и приложение № 2“ се заменят с „отговарят на изискванията на Решение
на Шенгенския изпълнителен комитет SCH/
COM-EX (94) 16 rev и SCH/Gem-Handb (93)
15 (CONFIDENTIAL)“.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
т. 6 се отменя.
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§ 17. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1,
т. 5 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 18. Навсякъде в инструкцията думите
„приложение № 1“ и „приложение № 2“ се
заличават, а думите „граничен паспортно-визов контрол“, „граничния/т паспортно-визов
контрол“, „ГПВК“, се заменят съответно с
„гранични проверки“, „граничната проверка“, „ГП“.
Министър:
Цветан Цветанов
7793

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2007 г. за здравните изисквания към
детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „възраст“
се добавя „при спазване на изискванията на
Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103
от 2008 г.)“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „писмена молба“ се заменят с „писмено заявление“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 думите „с височина до
1,6 m 2 “ се заличават.
§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадк и за иг ра, уст роени
съгласно изискванията на Наредба № 1 от
2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра (ДВ,
бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна площадка
с твърда настилка, с препоръчителна площ
2,5 m 2 на дете.“
§ 5. Член 8 се отменя.
§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа
или в такива, приспособени за отглеждане
на деца от съответната възрастова група. По
изключение се допуска детските градини да
бъдат до три етажа, при условие че на третия
етаж бъдат разположени административните
помещения.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В детската градина се изграждат следните помещения:
1. спалня;
2. занималня;
3. гардероб;
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4. санитарен възел, състоящ се от тоалетна
и умивалня;
5. физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация;
спортните занимания могат да се провеждат
и в специализирани спортни бази при осигурен транспорт;
6. плувен басейн по възможност; при наличие на плувен басейн същият следва да
отговаря на изискванията на наредбата по
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква „б“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето;
7. админист ративно-медицинск и помещения:
а) кабинет на директора;
б) методичен кабинет (учителска стая);
в) здравен кабинет, отговарящ на изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 2 и чл. 34,
ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, букви „л“ и „п“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето;
г) изолационно помещение със санитарен
възел;
д) гардероб, санитарен възел и душ за
персонала;
8. перални помещения с отделен вход,
които включват:
а) склад за мръсно бельо;
б) пералня;
в) сушилня и гладачна;
г) склад за чисто бельо;
д) гардероб, санитарен възел и душ за
персонала на пералнята;
9. кухненски блок.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Минималната площ за всяко от помещенията спалня, занималня и физкултурномузикален салон в детските градини трябва да
осигурява минимум 4 m 2 и 6 m 3 за всяко дете.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „разпределяне на
храната“ се поставя запетая и се добавя „отговарящи на изискванията на Наредба № 5
от 2006 г. за хигиената на храните“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В детски градини с разкрити до две
групи се допуска обособяване на един офис
за разливане на храна, който се ползва от
групите по определен график.
(4) При представяне от родителите на
документ от магистър по медицина с придобита специалност педиатрия относно необходимостта от диетично хранене на детето в
случаите, когато диетичната храна не може да
бъде приготвена в детската градина, същата
се доставя от специализирана кухня майка“.
§ 9. В чл. 12, т. 2 накрая се добавят думите
„и обезопасена“.
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§ 10. В чл. 14, ал. 1 думите „Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на играчките (ДВ, бр. 62 от
2001 г.)“ се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г.
(ДВ, бр. 99 от 2010 г.)“.
§ 11. В чл. 15 думите „удобни са за обслужване и са на достатъчна височина от пода“
се заменят с „и са удобни за обслужване“, а
изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Подовете и стените на санитарните
възли се изграждат от строителни продукти,
които отговарят на изискванията на Наредбата
за съществените изисквания към строежите
и оценяване съответствието на строителните
продукти, приета с Постановление № 325 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от
2006 г.), и позволяват измиване и дезинфекция.“
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Пералнята и сушилнята се
устройват и оборудват с необходимите уреди
и машини така, че да не се допуска контакт
на мръсното с чистото бельо.
(2) Изпирането и дезинфекцията на бельото
се извършват само по термодезинфекционен
и химиотермодезинфекционен перилен метод.
(3) Не се допуска едновременно изпиране
на бельо от различни групи.
(4) Бельо, замърсено с биологични материали, се третира отделно.
(5) При невъзможност да се осигури собствена пералня се допуска ползване на обществена такава, отговаряща на изискванията на
наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1,
т. 9, буква „е“ от допълнителните разпоредби
на Закона за здравето.“
§ 14. В чл. 24, ал. 1 думите „1:4“ се заменят с „1:3“, а думите „1:3“ се заменят с „1:4“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 23 от 2005 г.
за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.)“ се заменят
с „Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Седмичното меню се изготвя с участието на медицински специалист и/или технолог
по хранене.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „като пробите
от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В детските заведения се използват
храни, които отговарят на изискванията за
качество и безопасност съгласно Закона за
храните и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му. Храните се придружават
с документи, доказващи тяхната безопасност,
съгласно действащото законодателство.“
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§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите
и ежемесечно на дюшеците (матраците);“
б) в т. 4 думите „столовете, леглата, стените и др.“ се заменят с „и при необходимост на столовете, леглата и стените; при
дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се
прилагат предпазни мерки за предотвратяване
неблагоприятното въздействие на отделящия
се във въздуха хлор – достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и
изплакване на дезинфекцираните повърхности
и предмети“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. задължително измиване на ръцете на
децата преди хранене и след използване на
тоалетната;“
г) в т. 7 думите „в сушилни шкафове“ се
заличават;
д) в т. 8 думата „набавяне“ се заменя с
„използване“.
2. В ал. 2 думите „Наредба № 44 от 2004 г.
за условията и реда за пускане на пазара на
биоцидни препарати (ДВ, бр. 113 от 2004 г.)“
се заменят с „Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди, приета с
ПМС № 336 от 2007 г. (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)“.
§ 17. В § 1 от заключителните разпоредби
след думите „буква „о“ от“ се добавя „допълнителните разпоредби на“.
Преходна разпоредба
§ 18. (1) Съществуващите детски градини
се привеждат в съответствие с изискванията
на наредбата в срок до една година от влизането є в сила, с изключение на изискването
за обособяване на спалня и занималня като
отделни помещения.
(2) Съществуващите детски градини, в
които спалнята и занималнята са в общо помещение, трябва да осигурят минимална площ
за това помещение 4 m 2 и 6 m 3 за всяко дете.
Министър:
Десислава Атанасова
7837

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2007 г. за управление на национална
та млечна квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.;
изм., бр. 76 от 2008 г., бр. 63 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 9 се създава изречение второ:
„Удостоверени я та и у ведом лени я та се
изпращат в 20-дневен срок от получаване на
заповедта.“
§ 2. Член 11б се изменя така:
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„Чл. 11б. (1) В срок до 20 октомври Разплащателната агенция изпраща информация на
МЗХ за неактивни производители на краве
мляко съгласно годишните декларации за
доставки и директни продажби и резултати
от проверки на място.
(2) Индивидуалната млечна квота на производител, който не предлага на пазара краве
мляко и млечни продукти от краве мляко
през един квотен период, се отнема в полза
на националния млечен резерв със заповед
на министъра на земеделието и храните не
по-късно от 30 ноември на текущата календарна година.
(3) Когато производителят възстанови дейността си по ал. 1 най-късно до изтичането
на втория квотен период, следващ този, през
който не е предлагал на пазара краве мляко
и млечни продукти от краве мляко, той има
право да получи обратно индивидуалната си
млечна квота.
(4) Производителят подава писмено заявление до министъра на земеделието и храните за
възстановяване на отнетата му индивидуална
млечна квота. Заявлението се подава до 31 март
на втория квотен период, следващ този, през
който не е предлагал на пазара краве мляко
и продукти от краве мляко. Към заявлението
се прилага доказателство за регистрация на
животновъдния обект по чл. 51 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност с наличния брой млечни крави, предварителен
договор за доставка с одобрен изкупвач, ако
индивидуалната млечна квота е за доставки,
или декларация за възстановена дейност, ако
индивидуалната млечна квота е за директни
продажби.
(5) Министърът на земеделието и храните
или упълномощено от него лице издава заповед за възстановяване на индивидуалната
млечна квота или за отказ в 30-дневен срок
от подаване на заявлението по ал. 3.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „30“ се заменя с числото „25“.
2. В ал. 3 числото „30“ се заменя с числото „5“.
§ 4. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) След изтичане на срока по чл. 25, ал. 3
производител на краве мляко, притежаващ
индивидуална млечна квота, който не предлага
на пазара краве мляко и продукти от краве
мляко през изминалия квотен период или не
е изпълнил част от индивидуалната си млечна
квота, може да подаде заявление до ОД на ДФЗ
за продажба на индивидуалната си млечна
квота по реда на чл. 24. Заявления се приемат до достигане на заявените индивидуални
млечни квоти по чл. 25, ал. 3, но не по-късно
от 10 октомври на календарната година.“
§ 5. В чл. 28, ал. 2 след думите „който
определя“ са добавят думите „10-дневен“.
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§ 6. В чл. 29, ал. 1 след думите „индивидуалната си млечна квота“ се поставя точка и
думите „като удържа от сумата разноските за
извършване на банков превод“ се заличават.
§ 7. Създава се чл. 49:
„Чл. 49. Производителите на краве мляко,
които заявяват промени в индивидуалните си
млечни квоти в рамките на един квотен период,
подписват декларация за информираност, че
могат да не бъдат одобрени по схеми за национално доплащане и специфично подпомагане
в рамките на същия период. Декларацията е
неделима част от заявленията по чл. 6, ал. 1,
чл. 11а, ал. 1, чл. 11б, ал. 3, чл. 22, ал. 2, чл. 25,
ал. 1 и чл. 26, ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 8. В Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм.,
бр. 36, 39, 51 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21
от 2012 г.) се правят следните изменения:
1 В чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2
думите „най-малко до 30 ноември“ се заличават.
2. В чл. 16, ал. 7 изречение второ се заличава.
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За министър:
Цветан Димитров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 33 от 2006 г. за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълни
телно задължително пенсионно осигуряване
(обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „техните акционери“ се поставя запетая и думите „или
осигурителните посредници“ се заменят с
„осигурителните посредници или други лица“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за участие се подава от
лицето в офис на пенсионноосигурителното
дружество чрез осигурителен посредник или
като електронен документ по реда на ЗЕДЕП.
Пенсионноосигурителното дружество оказва
съдействие на лицето при извършване на всички
действия, свързани с подаване на заявлението,
и му предоставя актуална писмена информация
по образец съгласно приложения № 3 и 4.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицето, което приема заявлението за
участие, му поставя входящ номер и дата и
попълва определените за дружеството данни.“

ВЕСТНИК
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3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, служителят на
дружеството удостоверява приемането му с
име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис,
след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е
подало. Първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се
изпраща до 20-о число на текущия месец на
Националната агенция за приходите (НАП).“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно
копие от него, подписано с електронния подпис
на дружеството, се изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна
поща незабавно след получаване на заявлението в дружеството, съответно – на първия
работен ден след тази дата при подаването
му в извънработно време или в неработен
ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на
текущия месец.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „на ал. 4“ се заменят с „на ал. 5 и 6“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 5, т. 2“ се заменят с „по ал. 7, т. 2“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „на ал. 4“ се заменят с „на ал. 5 и 6“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да води електронен регистър на
подадените заявления за участие. Дружеството води за всеки управляван от него фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване само по един регистър на заявленията за участие, осигуряващ уникален
входящ номер на всяко заявление.
(2) Вписването на заявлението в електронния регистър се извършва в срок до три
работни дни от деня на подаването му от
лицето, за което е възникнало задължение
за осигуряване.“
2. В ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. входящ номер и дата на подаване на
заявлението в дружеството;
2. дата на вписване на заявлението в регистъра;“.
§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва
съгласно чл. 351 КСО.“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
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С Т Р. 6 1

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ
ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ
ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.
КОД НА ФОНДА 5 5 5
ДО
Вх. № ________________________		
Дата: ________________________
(попълва се от лицето, приело
заявлението)

___________________________________________
___________________________________________
(вписва се или се отпечатва наименованието
на пенсионноосигурителното дружество, което
управлява универсалния пенсионен фонд, в който
лицето желае да се осигурява)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в универсален пенсионен фонд
Име __________________ Презиме ___________________________ Фамилия __________________________________
ЕГН 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 , лична карта № 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,
издадена на __________________________________от _______________________________________________________
Постоянен адрес: Област __________________________ Община: _______________________ ПК 5 5 5 5
Град (село) _________________________________ ж.к. ____________________________________________________
Улица: ___________________________ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
Настоящ адрес: Област __________________________ Община: _______________________ ПК 5 5 5 5
Град (село) _________________________________ ж.к. ____________________________________________________
Улица: ___________________________ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
Адрес на електронната поща ___________________________________________________________________________
Заявявам, че желая да бъда осигуряван в Универсален пенсионен фонд „____________________________“,
(вписва се или се отпечатва
наименованието на фонда)
управляван от ______________________________________________________________________________________.
(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)
1. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение
по регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната
агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
2. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна
в личните ми данни.
3. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
Дата: __________________________

Подпис на заявителя: __________________________

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, който е приел заявлението:

Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност ______________________________
Подпис: ____________________________
МОЛЯ, НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!

(гръб)
УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва четливо, за предпочитане с печатни букви, като се спазват очертанията
на полетата.
2. Трите имена и постоянният адрес на заявителя се попълват по начина, по който са записани
в личната карта или друг документ за самоличност. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той
не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. Пенсионноосигурителното дружество задължително попълва определените за него данни и
поставя входящ номер в горния ляв ъгъл.
4. Карето в долната част на заявлението се попълва от осигурителния посредник или служителя
на дружеството, който го е приел.
5. Заявлението задължително се попълва и подава в три екземпляра – първият остава в пенсионноосигурителното дружество, вторият се връща на лицето, а третият се изпраща в Националната
агенция за приходите.“

С Т Р. 6 2

ДЪРЖАВЕН
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§ 6. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ
ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ
ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.
КОД НА ФОНДА 5 5 5
ДО
Вх. № ________________________		
Дата: ________________________
(попълва се от лицето, приело
заявлението)

___________________________________________
___________________________________________
(вписва се или се отпечатва наименованието
на пенсионноосигурителното дружество, което
управлява професионалния пенсионен фонд, в който
лицето желае да се осигурява)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в професионален пенсионен фонд
Име __________________ Презиме ___________________________ Фамилия __________________________________
ЕГН 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 , лична карта № 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,
издадена на __________________________________от _______________________________________________________
Постоянен адрес: Област __________________________ Община: _______________________ ПК 5 5 5 5
Град (село) _________________________________ ж.к. ____________________________________________________
Улица: ___________________________ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
Настоящ адрес: Област __________________________ Община: _______________________ ПК 5 5 5 5
Град (село) _________________________________ ж.к. ____________________________________________________
Улица: ___________________________ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
Адрес на електронната поща ___________________________________________________________________________
Заявявам, че желая да бъда осигуряван в Професионален пенсионен фонд „___________________________“,
(вписва се или се отпечатва
наименованието на фонда)
управляван от ______________________________________________________________________________________.
(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)
1. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на Кодекса за социално осигуряване.
2. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение
по регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
3. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна в
личните ми данни.
4. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
Дата: __________________________

Подпис на заявителя: __________________________

Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, който е приел заявлението:

Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност ______________________________
Подпис: ____________________________
МОЛЯ, НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!

(гръб)
УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва четливо, за предпочитане с печатни букви, като се спазват очертанията
на полетата.
2. Трите имена и постоянният адрес се попълват по начина, по който са записани в личната карта или друг документ за самоличност. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с
постоянния адрес на лицето.
3. Пенсионноосигурителното дружество задължително попълва определените за него данни и
поставя входящ номер в горния ляв ъгъл.
4. Карето в долната част на заявлението се попълва от осигурителния посредник или служителя
на дружеството, който го е приел.
5. Заявлението задължително се попълва и подава в три екземпляра – първият остава в пенсионноосигурителното дружество, вторият се връща на лицето, а третият се изпраща в Националната
агенция за приходите.“
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§ 7. Създава се приложение № 3 към чл. 4, ал. 1:

С Т Р. 6 3

„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В УНИВЕРСАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)
№
1.
2.
3.

Име, презиме, фамилия за ФЛ/Наименование и ЕИК за ЮЛ Размер на участието в капитала
... %
... %
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете за допълнителното
задължително пенсионно осигуряване в универсален
пенсионен фонд (УПФ)
Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в УПФ е част от втория стълб на
пенсионната система в България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества,
които учредяват и управляват този вид фондове.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УПФ не замества, а допълва държавното
пенсионно осигуряване, като целта е осигурените
лица да получат освен „държавната“ пенсия и
втора допълнителна пенсия. Всяко пенсионно
осигурително дружество (ПОД) може да управлява
само по един УПФ.
В УПФ задължително се осигуряват лицата,
родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени
при условията и по реда на част първа от Кодекса
за социално осигуряване (КСО).
Осигурителната вноска е месечна и възлиза
на 5 % от осигурителния доход. Тя се разпределя
между работодателя (2,8 %) и работника (2,2 %).
Самоосигуряващите се лица и морските лица се
осигуряват в УПФ изцяло за своя сметка. С размера на осигурителната вноска за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в УПФ се
намалява размерът на вноската за фонд „Пенсии“
на Държавното обществено осигуряване (ДОО).
Задължителните осигурителни вноски се събират
от Националната агенция за приходите (НАП).
Работодателите удържат от трудовото възнаграждение частта от осигурителната вноска, която е
за сметка на работника, и заедно с частта, която
е за сметка на работодателя, я превеждат на
НАП. Впоследствие НАП превежда вноските за
допълнително задължително пенсионно осигуряване на съответния пенсионен фонд, в който е
осигурено лицето.
Осигурителните вноски на всяко лице се натрупват по негова индивидуална партида във фонда.
Съвкупността от средствата в партидите формира
нетните активи на УПФ. ПОД управлява активите
на фонда, като ги инвестира в определени и ограничени от закона финансови инструменти, с цел
средствата по партидите на осигурените лица да
нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.
Осигуреният в УПФ има право на пожизнена пенсия. Това право възниква, когато лицето
придобие право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст от ДОО. Размерът на пожизнената

пенсия, получавана от УПФ, се определя на основата на натрупаната в индивидуалната партида
сума в съответствие с определените биометрични
таблици и технически лихвен процент. Сумата по
индивидуалната партида се формира от направените вноски и дохода от тяхното инвестиране,
намалени с таксите и удръжките, предвидени в
КСО и в правилника на фонда.
Осигуряването в УПФ дава право и на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани
по индивидуалната партида, при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70,99 на сто. При
смърт на осигурено в УПФ лице на преживелия
го съпруг (съпруга), неговите низходящи и възходящи по права линия се изплаща еднократно
или разсрочено натрупаната по индивидуалната
му партида сума.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния
заместник-председател, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“.
ІІ. Какво трябва да знаете при избора Ви на УПФ
1. Как и кога трябва да се избере УПФ
Изборът на УПФ е личен и свободен и Вие
не сте длъжни да се съобразявате с препоръките
на трети лица, включително и с тези на Вашия
работодател. При или по повод този избор пенсионноосигурителните дружества, техните акционери,
осигурителни посредници или други лица нямат
право да Ви предоставят, да Ви предлагат или да
Ви обещават под каквато и да е форма специални
привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
В 3-месечен срок от възникването на задължението Ви за осигуряване (напр. сключване на
първи трудов договор, започване на дейност като
самостоятелно заето лице и др.) Вие имате право
и сте длъжен да изберете УПФ, в който да постъпват осигурителните Ви вноски. За целта трябва да
подадете заявление за участие в УПФ (заявление
за участие) до дружеството, управляващо избрания
от Вас фонд. В случай че не подадете заявление
или го подадете след посочения срок, ще бъдете
служебно разпределен на случаен принцип.
Необходимо е да имате предвид, че всяко
лице, подлежащо на допълнително задължително
пенсионно осигуряване в УПФ, може да се осигурява само в един фонд. Ако подадете повече
от едно заявление за участие в два или повече
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УПФ, управлявани от различни ПОД, се счита,
че не сте направили избор и също ще подлежите
на служебно разпределение.
Изборът Ви за УПФ не води до автоматично
избиране и на професионален пенсионен фонд
(ППФ), ако имате задължение за осигуряване и
в такъв вид фонд. В този случай е необходимо да
подадете отделно заявление за участие в ППФ.
2. Къде и как се подава заявлението за участие
и се сключва осигурителният договор
Заявлението за участие трябва да подадете в
офис на дружеството, управляващо избрания от
Вас УПФ, чрез осигурителен посредник на това
дружество или като електронен документ по реда
на Закона за електронния документ и електронния
подпис. Когато подавате заявлението чрез осигурителен посредник, той трябва да Ви представи
документ, който го легитимира за упражняване на
дейността по приемане на заявление за участие и
за сключване на осигурителни договори от името
и за сметка на дружеството. В случай че имате
съмнения дали определено лице действително е
посредник на дружеството, можете да направите
справка във водения от КФН регистър, достъпен
на нейната интернет страница (www.fsc.bg).
При попълване на заявлението за участие
спазвайте указанията, разписани на гърба му. Не
оставяйте непопълнени данни и не правете поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото съдействие.
Следва да имате предвид, че заявлението ще Ви
бъде върнато, ако е с непопълнени данни или с
поправки, когато в резултат на тези непълноти
и поправки няма да можете да бъдете идентифициран като заявител или няма да могат да бъдат
вписани необходимите данни в електронния регистър на фонда.
Когато сте подали заявление на хартиен
носител, вторият екземпляр от него незабавно
трябва да Ви бъде върнат след регистрирането на
заявлението в електронния регистър на фонда. В
случай че сте подали заявлението като електронен
документ, електронно копие от него, подписано
с електронния подпис на дружеството, трябва да
Ви бъде изпратено на e-mail адреса, който е посочен в електронния Ви подпис, незабавно след
регистрацията му.
След като сте подали заявление за участие,
Вие трябва да сключите и осигурителен договор
с ПОД. В качеството си на страна по договора
имате право да получите екземпляр от него, както
и от основния устройствен акт на избрания от Вас
УПФ – правилника за организацията и дейността
му. Пазете договора, тъй като той съдържа условията на Вашето осигуряване.
3. Кои нормативни актове уреждат реда и
начина за избор на УПФ
Нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване се съдържа в част ІІ на КСО
и в подзаконовите актове по прилагането му.
Начинът и срокът за подаване на заявление
за участие в УПФ са регламентирани в чл. 137,
ал. 3 КСО.
Редът за подаване на заявление за участие във
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и изискванията към неговата форма
и съдържание са уредени в Наредба № 33 от
2006 г. на КФН за индивидуалните заявления за
участие във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
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Служебното разпределение се осъществява
по начин и ред, определени от НАП и КФН в
Инструкция № 1 от 2006 г. за реда и начина за
служебно разпределение на лицата, неизбрали
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
ІІІ. Общи указания за осигуреното в УПФ лице
1. След като придобиете качеството на осигурено в УПФ лице, проверявайте редовно дали се
внасят осигурителните Ви вноски. Справка може
да направите на страницата на НАП (www.nap.bg),
раздел „Електронни услуги на НАП“ – „Е-услуги с
ПИК“ – „ДЗПО“. За достъп до системата е необходимо да подадете заявление в офис на НАП, за
да Ви бъде издаден персонален идентификационен
код (ПИК). В случай че Вашият работодател не
превежда задължителните осигурителни вноски,
които дължи, отправете сигнал до НАП.
2. Следете състоянието на индивидуалната си
партида. ПОД е длъжно всяка година до 31 май
да Ви изпраща извлечение от нея. Извлечението
съдържа информация за натрупаните средства по
партидата Ви към края на предходната година,
постъпилите вноски, постигнатата доходност,
извършените плащания и начислените такси и
удръжки. Дружеството е длъжно да Ви предостави
тази информация и при поискване. Справка за
състоянието на индивидуалната партида може да
направите и на интернет страницата на дружеството, като е необходимо предварително да Ви
бъде издаден идентификатор.
3. Уведомявайте ПОД при всяка промяна в
личните Ви данни, записани в подаденото от Вас
заявление за участие, съответно в осигурителния
договор, като е необходимо да приложите и копия
от документите, удостоверяващи това обстоятелство. Така ще бъдат защитени Вашите интереси.
4. Информирайте се как се управляват Вашите
средства. Дружеството ежедневно оповестява във
всеки свой офис и на страницата си в интернет
стойността на 1 дял на пенсионния фонд. То обявява
стойността на един дял за последния работен ден
на всеки месец и в един централен ежедневник
на третия работен ден на следващия месец.
5. В случай че Вашите права са нарушени, Вие
можете да подадете жалба до:
 дружеството;
 попечителския съвет на УПФ;
 КФН;
 съда.
Вие можете да изберете всяка една от тези
възможности, като не сте длъжен да следвате
последователността, в която са изложени.
6. Вие можете да се прехвърлите в УПФ,
управляван от друго дружество, ако са изтекли
2 години от датата на сключване на първия Ви
осигурителен договор. След преминаване в друг
фонд, можете да се прехвърлите отново след 1
година от сключването на осигурителния договор.
Когато в правилника на фонда бъдат извършени
промени, които не произтичат от промени в нормативната уредба, Вие можете да се прехвърлите
в друг фонд, дори да не са изтекли посочените
по-горе срокове.
ІV. Основни характеристики на пенсионния фонд
1. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
1.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда,
определена в неговия правилник.)
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1.2. Инвестиционни ограничения съгласно
правилника на фонда
№

Инвестиционни
инструменти

Инвестиционни ограничения на фонда
( % от активите)

1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа (акции, права и
дялове)
3. Банкови депозити
4. Инвестиционни
имоти
1.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на годината, и стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година. Стойността на един дял
може както да се увеличава, така и да намалява
в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с
данни за всяка календарна година от предходния
петгодишен период (актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал дейност за
период, по-кратък от 5 години, се представя
графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни
години, като този период се посочва в заглавието
на графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
1.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател за
измерване на инвестиционния риск е стандартното
отклонение на доходността. По-високи стойности
на стандартното отклонение означават по-висока
степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка
календарна година от предходния петгодишен
период (актуализира се ежегодно). В случай че
фондът е осъществявал дейност за период,
по-кратък от 5 години, се представя графика с
данни за периода на осъществяване на дейност
от фонда само за пълните календарни години,
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като този период се посочва в заглавието на
графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд,
измененията в основните цели и ограничения на
инвестиционната дейност, както и значението на
показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в
офисите на дружеството и на неговата страница
в интернет (www.....).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
www.fsc.bg в раздел „Статистика на осигурителния
пазар“.
До 31 март всяка година ПОД публикува на
своята страница в интернет информация за обема
и структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания от
него УПФ. Информацията се изготвя по данни
към края на предходната година.
2. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД събира следните такси и удръжки:
Наименование на таксата

Размер на таксата

(посочват се изчерпателно всички такси и
удръжки съгласно правилника на фонда)
3. Гаранции
ПОД е длъжно да постигне минимална доходност при управление на активите на фонда,
която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид, че предвиденият в
закона механизъм за компенсиране на недостига
до минималната доходност не Ви гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер
на внесените средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
- на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
- www..... (интернет страница на ПОД);
- от неговите осиг у рителни посредници и
служители;
- от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с
основна информация за осигурените лица на
останалите пенсионноосигурителни дружества
на техните интернет страници.
Моля, прочетете внимателно Този документ
правилника на фонда и Вашия е изготвен
осигурителен договор, техните на ............... г.
разпоредби имат предимство пред
този документ!

“
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§ 8. Създава се приложение № 4 към чл. 4, ал. 1:
„Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
№

Име, презиме, фамилия за ФЛ /Наименование и ЕИК за ЮЛ Размер на участието в капитала

1.

... %

2.

... %

3.

... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете за допълнителното
задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ)
Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в ППФ е част от втория стълб на
пенсионната система в България. То се осъществява от частни пенсионноосиг у рителни
дружества, които учредяват и управляват този
вид фондове. Допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в ППФ не замества, а
допълва държавното пенсионно осигуряване,
като целта е осигурените лица да получат срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД)
може да управлява само по един ППФ.
В ППФ задължително се осигуряват лицата,
работещи при условията на първа или втора
категория труд, независимо от възрастта. Други
лица не могат да се осигуряват в ППФ. Осигурителната вноска е месечна в размер 12 % от
осигурителния доход на лицата, работещи при
условията на първа категория труд, и 7 % от
осигурителния доход на лицата, работещи при
условията на втора категория труд. Тя е изцяло
за сметка на работодателя. Изключение от това
правило са морските лица, които правят вноски
в ППФ за своя сметка. Задължителните осигурителни вноски се събират от Националната
агенция за приходите (НАП). Работодателите
превеждат осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на
НАП едновременно с осигурителните вноски
за Държавното обществено осигуряване (ДОО).
Впоследствие НАП превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
на съответния пенсионен фонд, в който е осигурено лицето.
Осигурителните вноски на всяко лице се
натрупват по негова индивидуална партида във
фонда. Съвкупността от средствата в партидите
формира нетните активи на ППФ. ПОД управлява активите на фонда, като ги инвестира в
определени и ограничени от закона финансови
инструменти, с цел средствата по партидите на
осигурените лица да нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.

Осигуреният в ППФ има право на срочна
професионална пенсия, която се получава до
придобиване право на пенсия от ДОО. Размерът
на пенсията, получавана от ППФ, се определя
на основата на натрупаната в индивидуалната
партида сума в съответствие със срока на получаването є и определения технически лихвен
процент. Сумата по индивидуалната партида
се формира от направените вноски и дохода
от тяхното инвестиране, намалени с таксите и
удръжките, предвидени в КСО и в правилника
на фонда.
Осигуряването в ППФ дава право и на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата,
натру пани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайна намалена работоспособност
над 70,99 на сто. При смърт на осигурен в ППФ
на преживелия го съпруг (съпруга), неговите
низходящи и възходящи по права линия се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната
по индивидуалната му партида сума.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния
заместник-председател, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“.
ІІ. Какво трябва да знаете при избора Ви на ППФ
1. Как и кога трябва да се избере ППФ
Изборът на ППФ е личен и свободен и Вие
не сте длъжни да се съобразявате с препоръките
на трети лица, включително и с тези на Вашия
работодател. При или по повод този избор
пенсионноосигурителните дружества, техните
акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да Ви
предлагат или да Ви обещават под каквато и
да е форма специални привилегии, подаръци,
услуги или други облаги.
В 3-месечен срок от сключване на трудов
договор за започване на работа при условията
на първа или втора категория труд Вие имате
право и сте длъжен да изберете ППФ, в който
да постъпват осигурителните Ви вноски. За
целта трябва да подадете заявление за участие
в ППФ (заявление за участие) до дружеството,
управляващо избрания от Вас фонд. В случай
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че не подадете заявление или го подадете след
посочения срок, ще бъдете служебно разпределен
на случаен принцип.
Необходимо е да имате предвид, че всяко
лице, подлежащо на допълнително задължително пенсионно осигуряване в ППФ, може да
се осигурява само в един фонд. Ако подадете
повече от едно заявление за участие в два или
повече ППФ, управлявани от различни ПОД,
се счита, че не сте направили избор и също ще
подлежите на служебно разпределение.
Изборът Ви за ППФ не води до автоматично избиране и на универсален пенсионен фонд
(УПФ), ако имате задължение за осигуряване и
в такъв вид фонд. В този случай е необходимо да
подадете отделно заявление за участие в УПФ.
2. Къде и как се подава заявлението за участие
и се сключва осигурителният договор
Заявлението за участие трябва да подадете
в офис на дружеството, управляващо избрания
от Вас ППФ, чрез осигурителен посредник на
това дружество или като електронен документ
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис. Когато подавате заявлението чрез осигурителен посредник, той трябва
да Ви представи документ, който го легитимира
за упражняване на дейността по приемане на
заявление за участие и за сключване на осигурителни договори от името и за сметка на
дружеството. В случай че имате съмнения дали
определено лице действително е посредник на
дружеството, можете да направите справка във
водения от КФН регистър, достъпен на нейната
интернет страница (www.fsc.bg).
При попълване на заявлението за участие
спазвайте указанията, разписани на гърба му.
Не оставяйте непопълнени данни и не правете
поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото
съдействие. Следва да имате предвид, че заявлението ще Ви бъде върнато, ако е с непопълнени
данни или с поправки, когато в резултат на
тези непълноти и поправки няма да можете да
бъдете идентифициран като заявител или няма
да могат да бъдат вписани необходимите данни
в електронния регистър на фонда.
Когато сте подали за явление на хартиен
носител, вторият екземпляр от него незабавно
трябва да Ви бъде върнат след регистрирането на
заявлението в електронния регистър на фонда. В
случай че сте подали заявлението като електронен
документ, електронно копие от него, подписано
с електронния подпис на дружеството, трябва
да Ви бъде изпратено на e-mail адреса, който е
посочен в електронния Ви подпис, незабавно
след регистрацията му.
След като сте подали заявление за участие,
Вие трябва да сключите и осигурителен договор
с ПОД. В качеството си на страна по договора
имате право да получите екземпляр от него,
както и от основния устройствен акт на избрания от Вас ППФ – правилника за организацията
и дейността му. Пазете договора, тъй като той
съдържа условията на Вашето осигуряване.
3. Кои нормативни актове уреждат реда и
начина за избор на ППФ
Нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване се съдържа в част втора на
КСО и в подзаконовите актове по прилагането му.
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Начинът и срокът за подаване на заявление
за участие в ППФ са регламентирани в чл. 140,
ал. 3 КСО.
Редът за подаване на заявление за участие във
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и изискванията към неговата форма
и съдържание са уредени в Наредба № 33 от
2006 г. на КФН за индивидуалните заявления за
участие във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
Служебното разпределение се осъществява
по начин и ред, определени от НАП и КФН в
Инструкция № 1 от 2006 г. за реда и начина за
служебно разпределение на лицата, неизбрали
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
ІІІ. Общи указания за осигуреното в ППФ лице
1. След като придобиете качеството на осигурено в ППФ лице, проверявайте редовно дали се
внасят осигурителните Ви вноски. Справка може
да направите на страницата на НАП (www.nap.bg),
раздел „Електронни услуги на НАП“ – „Е-услуги с
ПИК“ – „ДЗПО“. За достъп до системата е необходимо да подадете заявление в офис на НАП, за
да Ви бъде издаден персонален идентификационен
код (ПИК). В случай че Вашият работодател не
превежда задължителните осигурителни вноски,
които дължи, отправете сигнал до НАП.
2. Следете състоянието на индивидуалната си
партида. ПОД е длъжно всяка година до 31 май
да Ви изпраща извлечение от нея. Извлечението
съдържа информация за натрупаните средства по
партидата Ви към края на предходната година,
постъпилите вноски, постигнатата доходност,
извършените плащания и начислените такси и
удръжки. Дружеството е длъжно да Ви предостави
тази информация и при поискване. Справка за
състоянието на индивидуалната партида може
да направите и на интернет страницата на дружеството, като е необходимо предварително да
Ви бъде издаден идентификатор.
3. Уведомявайте ПОД при всяка промяна в
личните Ви данни, записани в подаденото от Вас
заявление за участие, съответно в осигурителния договор, като е необходимо да приложите
и копия от документите, удостоверяващи това
обстоятелство. Така ще бъдат защитени Вашите
интереси.
4. Информирайте се как се управляват Вашите
средства. Дружеството ежедневно оповестява във
всеки свой офис и на страницата си в интернет
стойността на 1 дял на пенсионния фонд. То
обявява стойността на един дял за последния
работен ден на всеки месец и в един централен
ежедневник на третия работен ден на следващия
месец.
5. В случай че Вашите права са нарушени,
Вие можете да подадете жалба до:
 дружеството;
 попечителския съвет на ППФ;
 КФН;
 съда.
Вие можете да изберете всяка една от тези
възможности, като не сте длъжен да следвате
последователността, в която са изложени.
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6. Вие можете да се прехвърлите в ППФ,
управляван от друго дружество, ако са изтекли
2 години от датата на сключване на първия
Ви осигурителен договор. След преминаване
в друг фонд можете да се прехвърлите отново
след 1 година от сключването на осигурителния
договор. Когато в правилника на фонда бъдат
извършени промени, които не произтичат от
промени в нормативната уредба, Вие можете
да се прехвърлите в друг фонд, дори да не са
изтекли посочените по-горе срокове.
ІV. Основни характеристики на пенсионния фонд
1. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
1.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда,
определена в неговия правилник.)
1.2. Инвестиционни ограничения съгласно
правилника на фонда
№

Инвестиционни
инструменти

Инвестиционни
ограничения на фонда
(% от активите)

1. Дългови ценни
книжа
2. Дялови ценни книжа (акции, права и
дялове)
3. Банкови депозити
4. Инвестиционни
имоти
1.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на годината, и стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година, се раздели на стойността
на един дял, валидна за последния работен ден
на предходната година. Стойността на един дял
може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или
отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с
данни за всяка календарна година от предходния
петгодишен период (актуализира се ежегодно).
В случай че фондът е осъществявал дейност за
период, по-кратък от 5 години, се представя
графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни
години, като този период се посочва в заглавието
на графиката. В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 1 година, не се
предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация
за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
1.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
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Инвестиционният риск се характеризира с
променливостта на постигнатата доходност от
управлението на активите на фонда. Показател
за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи
стойности на стандартното отклонение означават
по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно
по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за
последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното
отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период
(актуализира се ежегодно). В случай че фондът е
осъществявал дейност за период, по-кратък от 5
години, се представя графика с данни за периода
на осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период
се посочва в заглавието на графиката. В случай
че фондът е осъществявал дейност за период,
по-кратък от 1 година, не се предоставя тази
информация. Изрично се посочват причините за
предоставяне на информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал
период и не следва да се считат като обещание
за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния
фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както
и значението на показателите за постигнатата
доходност и равнището на инвестиционния риск
са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www.....).
Допълнителна информация за доходността и
стандартното отклонение на всички пенсионни
фондове можете да намерите на сайта на КФН
(www.fsc.bg) в раздел „Статистика на осигурителния пазар“.
До 31 март всяка година ПОД публикува на
своята страница в интернет информация за обема
и структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на ценни книжа за управлявания от
него ППФ. Информацията се изготвя по данни
към края на предходната година.
2. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД събира
следните такси и удръжки:
Наименование на таксата

Размер на таксата

(посочват се изчерпателно всички такси и
удръжки съгласно правилника на фонда)
3. Гаранции
ПОД е длъжно да постигне минимална доходност при управление на активите на фонда,
която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид, че предвиденият в
закона механизъм за компенсиране на недостига
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до минималната доходност не Ви гарантира
положителна доходност и запазване на пълния
размер на внесените средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:
- на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
- www..... (интернет страница на ПОД);
- от неговите осиг у рителни посредници и
служители;
- от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с
основна информация за осигурените лица на
останалите пенсионноосигурителни дружества
на техните интернет страници.
Моля, прочетете внимателно Този документ
правилника на фонда и Вашия е изготвен
осигурителен договор, техните на ............... г.
разпоредби имат предимство
пред този документ!

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Пенсионноосигурителните дружества
съобразяват правилниците за организацията
и дейността на управляваните от тях фондове
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване с тази наредба и ги представят
за одобрение в Комисията за финансов надзор
в срок до влизането є в сила.
§ 10. Наредбата влиза в сила в 6-месечен
срок от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“, с изключение на § 9, който влиза в
сила от деня на обнародването є.
§ 11. Наредбата е приета на основание
чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване с Решение № 136-Н от
8.08.2012 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
7824
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-139
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на Фанка Александрова
Истаткова с адрес Пловдив, ул. Ралица 2, да
открие Частна профилирана езикова гимназия
„Едмънд Бърк“ – Казанлък, при следните условия:
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за средна степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
завършено средно образование.
3. Официалният адрес на Частна профилирана
езикова гимназия „Едмънд Бърк“ – Казанлък,
е: Казанлък, ул. Генерал Столетов 45, ет. 1 на
бившия Техникум по хидравлика.
4. Обучението се провежда на адрес: Казанлък,
ул. Генерал Столетов 45, ет. 1 на бившия Техникум
по хидравлика, имот № 000619, местност Абаята
в гр. Казанлък.
5. Гимназията се управлява и представлява
от Фанка Александрова Истаткова.
Министър:
С. Игнатов
7772
ЗАПОВЕД № РД-14-140
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на Фанка Александрова Истаткова,
Пловдив, ул. Ралица 2, да открие Частно основно
училище „Едмънд Бърк“ – Казанлък, при следните условия:
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно училище „Едмънд Бърк“ – Казанлък, е: Казанлък, ул.
Генерал Столетов 45, ет. 1 на бившия Техникум
по хидравлика.

4. Обучението се провежда на адрес: Казанлък,
ул. Генерал Столетов 45, ет. 1 на бившия Техникум
по хидравлика, имот № 000619, местност Абаята
в гр. Казанлък
5. Училището се управлява и представлява от
Фанка Александрова Истаткова.

7773

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-144
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища и
молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна немска езикова гимназия „Ерих
Кестнер“ – София, изменям: Заповед № РД-14712 от 18.05.2000 г. (ДВ, бр. 51 от 2000 г.); изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-7 от 11.03.2002 г.
(ДВ, бр. 31 от 2002 г.); изм. и допълнена със Заповед № РД-14-164 от 29.12.2003 г. (ДВ, бр. 5 от
2004 г.); изм. и допълнена със Заповед № РД-14188 от 27.12.2004 г. (ДВ, бр. 6 от 2005 г.); изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-217 от 29.11.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Лидия Бориславова Несторова“
се изменя със: „Училището се управлява и представлява от Лидия Иванова Василева“.

7774

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-145
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 10, ал. 6 ЗНП поради допусната непълнота в
Заповед № РД-14-125 от 12.07.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката (ДВ,
бр. 56 от 2012 г.) допълвам Заповед № РД-14-125 от
12.07.2012 г. за закриване на ОУ „Христо Ботев“,
с. Айдемир, община Силистра, както следва:
В т. 3 след думите „СОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Силистра, община Силистра, област
Силистра“ се добавя „и ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Силистра, община Силистра,
област Силистра“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7775

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-146
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 1 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и учили-
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ДЪРЖАВЕН

ща и молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна професионална гимназия
„Бизнес у чилище София“ – София, изменям
Заповед № РД-14-42 от 13 май 2010 г. (ДВ, бр. 41
от 2010 г.), както следва:
1. Думите „Бизнес училище София“ – ООД“
се заменят с „Бизнес училище Дарби“ – ООД“.
2. Думите „Частна професионална гимназия
„Бизнес училище София“ се заменят с „Частна
професионална гимназия „Бизнес училище Дарби“ – София“.
Министър:
С. Игнатов

7776

ЗАПОВЕД № РД-14-147
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частно основно училище с изучаване на чужд език „Бургас“ – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-148 от 25 октомври 2010 г. (ДВ,
бр. 90 от 2010 г.); изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-36 от 8 юни 2011 г. (ДВ, бр. 47 от 2011 г.),
както следва:
В т. 5 думите „Ганка Грудева Бакрачова“ се
заменят с думите „Наска Колева Железчева“.
Министър:
С. Игнатов

7777

ЗАПОВЕД № РД-14-148
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частен професионален колеж по
туризъм „Алеко Константинов“ – София, изменям
Заповед № РД-14-27 от 14.04.2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.); изм. и допълнена със Заповед № РД-1450 от 18.05.2010 г. (ДВ, бр. 43 от 2010 г.); изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-101 от 18.11.2011 г.
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.), както следва:
Към изречение второ: „Училището организира
обучение по професионални направления“, се
прибавя нова точка:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

„3. код 345 Администрация и управление,
професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код 3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение“.

7778

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-149
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частен професионален колеж по
туризъм „Алеко Константинов“ – Шумен, изменям
Заповед № РД-14-31 от 16.05.2009 г. (ДВ, бр. 43 от
2009 г.); изм. и допълнена със Заповед № РД-1449 от 18.05.2010 г. (ДВ, бр. 43 от 2010 г.); изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-116 от 21.07.2010 г.
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както следва:
Към изречение второ: „Училището организира
обучение по професионални направления“, се
прибавя нова точка:
„3. код 345 Администрация и управление,
професия код 345020 Фирмен мениджър, спец иа л нос т код 3450212 Пред п риемачес т во и
мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма
на обучение“.

7779

Министър:
С. Игнатов

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-283
от 6 август 2012 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
нареждам:
1. Утвърждавам изменения в Номенклатурата
на промишлената продукция, утвърдена със Заповед № РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя
на НСИ (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от
2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.), както
следва:

Изменения през 2012 г. в Номенклатурата на промишлената продукция
Код по
ПРОДПРОМ – 2012

Наименование на позицията

Измерителна единица

08.11.30.30 *

Доломит, некалциниран, нито фритован, необработен, грубо дялан или
само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с
квадратна или правоъгълна форма

кг

08.12.21.60 *

Каолинови глини, дори калцинирани

кг

08.91.12.00 *

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана
(вкл. възстановена сяра)

кг

С Т Р. 7 2
Код по
ПРОДПРОМ – 2012

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Наименование на позицията

Измерителна единица

10.11.12.90 *

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено (вкл.
смляно и прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение);
без цели или половин трупове; бутове, плешки и разфасовки от тях,
необезкостени

кг

10.11.32.90 *

Месо от животни от рода на свинете, замразено (без цели или половин
трупове; бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени)

кг

10.11.39.30 *

Mесо и субпродукти, годни за консумация, от други животни (зайци,
дивеч, камили, китове и други), пресни, охладени или замразени

кг

10.11.41.00 *

Вълна табашка, непрана

кг

10.11.43.00 *

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите

кг

10.11.50.60 *

Свинска мас и други мазнини от свине, топени

кг

10.11.60.30 *

Черва, гръкляни, пикочни мехури и стомаси на животни (различни
от тези на рибата), цели или на парчета, пресни, охладени, замразени,
осолени или в саламура, сушени или пушени

кг

10.12.50.00 *

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера, пух и
изделия от тях (без необработени или само почистени, дезинфекцирани
или обработени с цел да се запазят), обработени

кг

10.13.11.20 *

Месо от животни от рода на свинете, осолени или в саламура, сушени
или пушени – бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

кг

10.13.11.50 *

Месо от животни от рода на свинете, осолени или в саламура, сушени
или пушени – гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

кг

10.13.11.80 *

Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено
или пушено (без бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени;
гърди и разфасовки от тях)

кг

10.20.23.00 D

Риба, сушена, дори осолена или в саламура

кг

10.20.23.50 N

Риба, сушена, дори осолена или в саламура; риба, осолена, но несушена
(с изкл. на филета, пушена риба, перки, глави, опашки и плавателни
мехури от риба)

кг

10.20.24.20 D

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви,
пушени (вкл. филета)

кг

10.20.24.25 N

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви,
пушени (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни
мехури от риба

кг

10.20.24.50 D

Херинга, пушена (вкл. филета)

кг

10.20.24.55 N

Херинга, пушена (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и
плавателни мехури от риба

кг

10.20.24.80 D

Друга риба, пушена (вкл. филета)

кг

10.20.24.85 N

Друга риба, пушена (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и
плавателни мехури от риба

кг

10.20.42.50 N

Перки, глави, опашки, плавателни мехури и други годни за консумация субпродукти от риба, сушени, осолени или в саламура, пушени

кг

10.32.11.00 *

Сок натурален от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество
<= 7 %

л

10.32.12.10 *

Сок натурален от портокали, неконцентриран, замразен

кг

10.32.12.20 *

Сок натурален от портокали, неконцентриран, незамразен

л

10.32.12.30 *

Сок натурален от портокали, друг

л

10.32.13.00 *

Сок натурален от грейпфрути

л

10.32.14.00 *

Сок натурален от ананас

л

10.32.15.00 *

Сок натурален и мъст от грозде, неферментирали

л
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Код по
ПРОДПРОМ – 2012

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 7 3
Измерителна единица

10.32.16.00 *

Сок натурален от ябълки

л

10.32.17.00 *

Смеси от натурални плодови сокове, зеленчукови сокове или плодови
и зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол

л

10.32.19.10 *

Сок натурален от мандарини, лимони или друг цитрусов плод (без сок
от портокали или от грейпфрути и без смеси от сокове), неконцентриран

л

10.32.19.20 *

Сок натурален от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без
сок от портокал, грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), неконцентриран

л

10.32.19.30 *

Други плодови или зеленчукови сокове, н.д.

л

10.41.19.00 *

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните
фракции, но не химически променени

кг

10.41.21.00 *

Сурово соево масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.22.00 *

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.23.10 *

Маслиново масло, необработено „Virgin“

кг

10.41.23.30 *

Други сурови масла и техните фракции, получени изключително от
маслини

кг

10.41.24.00 *

Сурово слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции, но не химически променени

кг

10.41.25.00 *

Сурово памучно масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.26.00 *

Сурово рапично, репично или синапено масло и техните фракции, но
не химически променени

кг

10.41.27.00 *

Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.28.00 *

Сурово кокосово масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.29.00 *

Други сурови растителни масла и мазнини и техните фракции, но не
химически променени

кг

10.41.51.00 *

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически
променени

кг

10.41.52.00 *

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически
променени

кг

10.41.53.10 *

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически
променени

кг

10.41.53.30 *

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини,
рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.54.00 *

Слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции,
рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.55.00 *

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически
променени

кг

10.41.56.00 *

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.57.00 *

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически
променени

кг

10.41.58.00 *

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, рафинирани,
но не химически променени

кг

10.41.59.00 *

Други растителни масла (без царевичното масло) и мазнини (вкл.
твърдите) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.91.20.00 N

Брашно и агломерати от люцерна

кг

13.92.29.90 D

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна
употреба, трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки;
други конфекционирани текстилни изделия

кг

13.92.29.93 N

Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия, от текстилни
материали, различни от ватите

кг

С Т Р. 7 4
Код по
ПРОДПРОМ – 2012

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Наименование на позицията

Измерителна единица

13.92.29.97 N

Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от текстилни материали, различни от ватите

кг

13.92.29.99 N

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна
употреба, трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки;
други конфекционирани текстилни изделия (без дамски превръзки и
хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни изделия)

кг

14.13.11.10 *

Палта, пелерини палта и подобни изделия, трикотажни или плетени,
за мъже или момчета

бр.

14.13.13.10 *

Палта, пелерини палта и подобни изделия, трикотажни или плетени,
за жени или момичета

бр.

14.13.21.20 *

Палта, балтони, пардесюта, пелерини палта и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.13.31.20 *

Палта, манта, пелерини палта и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.14.12.20 *

Слипове, боксери и други долни гащи, трикотажни или плетени, за
мъже или момчета

бр.

14.14.25.30 *

Сутиени и сутиени тип бюстие, дори трикотажни или плетени

бр.

14.19.11.00 *

Облекло за бебета с ръст до 86 см и допълнения за облекло, трикотажно или плетено (без бебешки пелени и подобни хигиенни изделия)

-

14.19.21.00 D

Облекло за бебета (<= 86 см) и допълнения за облекло, различни от
трикотажните или плетените

-

14.19.21.50 N

Облекло за бебета с ръст до 86 см и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без бебешки пелени и подобни
хигиенни изделия)

бр.

16.29.14.10 D

Части за обувки (без горни части, фортове, бомбета) от дърво

-

18.11.10.00 U

Отпечатани вестници, списания и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично

-

18.12.11.00 U

Отпечатани пощенски марки, таксови марки, облигации, чекове,
банкноти и други ценни книжа

-

18.12.12.30 U

Отпечатани търговски каталози

-

18.12.12.50 U

Отпечатани рекламни каталози и други печатни материали, без търговски каталози

-

18.12.13.00 U

Отпечатани списания и други периодични издания, излизащи по-малко
от четири пъти седмично

-

18.12.14.07 U

Отпечатани книги, брошури и подобни печатни издания, на отделни
листове, дори сгънати

-

18.12.14.14 U

Други отпечатани книги, брошури и подобни печатни издания

-

18.12.14.21 U

Отпечатани албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или
оцветяване, предназначени за деца

-

18.12.14.28 U

Отпечатани речници и енциклопедии

-

18.12.14.35 U

Отпечатани картографски издания, във вид на книги и брошури

-

18.12.14.42 U

Други отпечатани картографски издания

-

18.12.14.49 U

Отпечатани пощенски картички

-

18.12.14.56 U

Други отпечатани пощенски картички с напечатани пожелания или
лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове

-

18.12.14.63 U

Отпечатани картини, гравюри и фотографии

-

18.12.19.10 U

Отпечатани календари от всякакъв вид, вкл. календари във вид на
блокове с откъсващи се листове

-

18.12.19.20 U

Отпечатани нотни издания, вкл. тези с Брайлов шрифт

-
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18.12.19.30 U

Отпечатани превадки от всякакъв вид

-

17.12.73.35 D

Хартия и картон – основа за светло-, топло- или електрочувствителни
хартия и картон, с тегловно съдържание на механични влакна <=
10 %, с тегло <= 150 г/м 2

кг

17.12.73.36 N

Хартии и картони, покрити с каолин или други неорганични вещества,
за писане, печатане или други графични цели, без влакна, получени
по механичен или химико-механичен способ, или на които най-много
10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна

кг

17.12.73.37 D

Хартия и картон – за писане, печатане или други графични цели,
покрити (изкл. хартия и картон – основа за светло-, топло- или електрочувствителни хартия и картон, с тегло <= 150 г/м 2 , с тегловно
съдържание на механични влакна <= 10 %)

кг

20.12.24.40 D

Пигменти и препарати на базата на хромови или кадмиеви съединения

кг

20.12.24.50 N

Други багрилни вещества; пигменти и препарати, приготвени на базата на багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като
луминофори (без пигменти и препарати на базата на титанов диоксид)

кг

20.12.24.70 D

Други багрилни вещества и препарати; неорганични продукти, използвани като луминофори

кг

20.13.24.33 D

Сярна киселина

кг SO2

20.13.24.34 N

Сярна киселина; олеум

кг SO2

20.13.24.35 D

Олеум

кг SO2

20.13.52.70 *

Неорганични или органични съединения на живака, с определен
химичен състав (без амалгамите)

кг

20.13.52.75 N

Неорганични или органични съединения на живака, с неопределен
химичен състав (без амалгамите)

кг

20.13.64.80 *

Фосфиди (без ферофосфори) и хидриди, нитриди, азиди, силициди и
бориди (без карбиди), с определен или неопределен химичен състав

кг

20.14.33.70 *

Ароматни монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди,
пероксиди, пероксикиселини и техните производни (с изкл. на бензоена
киселина, нейните соли и естери, бензоилпероксид, бензоилхлорид,
фенилоцетна киселина и нейните соли и естери)

кг

20.14.52.10 D

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми,
вкл. кумарин, метилкумарини и етилкумарини (без други лактони)

кг

20.14.52.15 N

Тетрахидрофуран, 2-Фуралдехид (фурфуралдехид), фурфурилов алкохол
и тетрахидрофурфурилов алкохол и пиперонал

кг

20.14.52.25 N

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми
(с изкл. на други лактони)

кг

20.14.52.90 *

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен
химичен състав; други хетероциклени съединения, в чиято структура
се съдържат тиазолови, бензотиазолови и други пръстени (без фенотиазинови пръстени)

кг

20.14.61.30 D

Алкохолни алдехиди

кг

20.14.61.35 N

Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди,
съдържащи други кислородни функционални групи

кг

20.14.61.40 D

Етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съдържащи други
кислородни функционални групи

кг

20.41.31.20 *

Сапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, на
пръчки, парчета или калъпи; хартия, вата, филц и нетъкан текстил,
напоени или покрити със сапун или детергенти (с изкл. на тоалетни,
включително тези за лечебни цели)

кг

20.41.31.50 *

Сапуни (вкл. тоалетни) под форми на люспи, гранули или прах

кг
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20.41.31.80 *

Сапуни (вкл. тоалетни) под други форми

кг

20.42.19.15 *

Тоалетни сапуни и тоалетни повърхностноактивни органични продукти и препарати (вкл. тези за лечебни цели), на пръчки, парчета или
калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани
или покрити със сапун или детергенти

кг

20.59.59.90 D

Биогориво (заместител на дизеловото гориво за превозни средства) и
други химични продукти, н.д.

кг

20.59.59.93 N

Други химични продукти, н.д.

кг

20.59.59.97 N

Биодизел и смеси от биодизел

кг

21.10.31.10 D

Лактони (без кумарин, метилкумарини и етилкумарини)

кг

21.10.31.17 N

Фенолфталейн; 1-Хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1нафтил)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси-2нафтоена киселина; 3'-Хлор-6'-циклохексиламиноспиро[изобензофуран1(3Н ),9 '- к с а н т е н]-3 - о н ; 6 '- ( N -Е т и л - р - т о л у и д и н)-2 'метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9'-ксантен]-3-он;Метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Ннафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат и гама-Бутиролактон

кг

21.10.31.19 N

Ла к т он и (с изк л. на фенолф та лей н; 1-Х и д рокси- 4 -[1-(4 -х и д ро кси-3-метоксикарбони л-1-нафт и л)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изох ро м и н-1-и л]- 6 - ок т а дец и л- окс и-2 -н аф т о ен а к ис е л и н а; 3'-Х ло р - 6'циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9'-ксантен]-3-он; 6'-(NЕтил-р-толуидин)-2'-метилспиро[изобензофу ран-1(3Н),9'-ксантен]3-он; Метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат; гама-Бутиролактон и неорганични или органични съединения
на живака)

кг

21.10.60.50 D

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; култури от микроорганизми;
токсини и други

-

21.10.60.55 N

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; култури от микроорганизми;
токсини и други (с изкл. на маите)

-

21.20.21.20 D

Антисеруми, други кръвни съставки, модифицирани имунологични
продукти, дори получени по биотехнологичен път

кг

21.20.21.25 N

Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори
модифицирани или получени по биотехнологичен път

кг

21.20.21.40 D

Ваксини за хуманната медицина

кг

21.20.21.45 N

Ваксини за хуманната медицина

кг

22.19.20.85 *

Подови настилки и изтривалки, ненарязани или само нарязани в
квадратна или правоъгълна форма, от непорест вулканизиран каучук

кг

22.19.72.00 *

Подови настилки и изтривалки, кантовани или обработени по друг
начин, от непорест вулканизиран каучук, различен от твърдия каучук

кг

23.14.11.62 N

Мат от стъклени нишки

кг

23.14.11.67 N

Воал (платно с дебелина <= 5 мм) от стъклени нишки

кг

23.14.12.10 D

Мат от стъклени влакна

кг

23.14.12.17 N

Мат от стъклена вата

кг

23.14.12.30 D

Воал (платно с дебелина <= 5 мм), нетъкан, от стъклени влакна

кг

23.14.12.37 N

Воал (платно с дебелина <= 5 мм), нетъкан, от стъклена вата

кг

23.14.12.93 D

Стъклена вата и други изделия от нетекстилни стъклени влакна,
насипни или на снопове

кг

23.14.12.95 D

Шлаухи и обвивки за изолиране на тръбопроводи, от стъклени влакна

кг
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23.14.12.97 N

Нетекстилни стъклени влакна, насипни или на снопове (без минералната вата); шлаухи и обвивки за изолиране на тръбопроводи, от
стъклени влакна (без тъкани от стъклени влакна)

кг

23.14.12.99 D

Изделия от текстилни стъклени влакна (без тъкани от стъклени влакна)

кг

23.65.12.40 *

Плочи, гофрирани плоскости, пана, плочки, керемиди и подобни изделия от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест

м2

23.65.12.60 D

Тръби, облицовки и съединителни части за тръби, от азбестоцимент,
целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест

кг

23.65.12.70 N

Изделия от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест (без
плочи, гофрирани плоскости, пана, плочки, керемиди и подобни изделия)

кг

23.65.12.80 D

Други изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни,
несъдържащи азбест

кг

24.10.62.50 *

Ковани пръти от стомана и горещовалцувани пръти (изкл. кухи пръти
за сондажи), от нелегирана стомана (без автоматна)

кг

25.11.23.30 D

Баражни стени, подвижни прегради, шлюзови врати, плаващи площадки,
неподвижни докове и други морски и речни конструкции, от стомана

кг

25.11.23.55 N

Баражни стени, подвижни прегради, шлюзови врати, плаващи площадки, неподвижни докове и други морски и речни конструкции от
чугун или стомана; конструкции и части за конструкции, от чугун или
стомана (с изкл. на мостове и елементи за мостове, кули и стълбове,
врати, прозорци и техните каси и прагове за врати; материали за скеле,
за кофраж или за укрепване; конструкции и части за конструкции,
изработени само или главно от ламарина)

кг

25.11.23.60 D

Други конструкции и части от конструкции от стомана

кг

25.73.10.20 D

Вили земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа

кг

25.73.10.55 N

Вили и други инструменти земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа

кг

25.73.10.70 D

Други инструменти земеделски, градинарски или за дърводобив, за
ръчна работа

кг

25.73.40.65 D

Сменяеми инструменти за червячни фрези за обработка на метали с
работна част от други материали

кг

25.73.40.66 N

Сменяеми инструменти за фрезоване на метали с работна част от
други материали (без тези за опашни фрези)

кг

25.73.40.67 D

Други сменяеми инструменти за фрезоване на метали с работна част
от други материали

кг

25.93.14.00 N

Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или
алуминий

кг

25.93.14.10 D

Кабари от стомана

кг

25.93.14.80 D

Други гвоздеи, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или
алуминий

кг

25.93.17.23 D

Вериги със заварени звена, чийто най-голям размер на напречното
сечение на съставния материал е <= 16 мм, от стомана

кг

25.93.17.24 N

Вериги със заварени звена, от чугун или стомана (с изкл. на вериги с
шарнирно свързване, вериги за сняг и вериги с напречно усилени звена)

кг

25.93.17.25 D

Вериги със заварени звена, чийто най-голям размер на напречното
сечение на съставния материал е > 16 мм, от стомана

кг

25.99.12.23 D

Изделия за сервиране, различни от приборите за хранене, от корозионноустойчива стомана

кг

25.99.12.25 N

Домакински изделия или домашни потреби и техните части, от корозионноустойчива стомана (без ножове)

кг
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25.99.12.29 D

Други домакински изделия или домашни потреби от корозионноустойчива стомана (без ножове)

кг

25.99.12.43 D

Изделия за сервиране, различни от приборите за хранене, от стомана,
различна от корозионноустойчивата или от емайлираната стомана

кг

25.99.12.45 N

Домакински изделия или домашни потреби и техните части, от стомана, различна от корозионноустойчивата, неемайлирани

кг

25.99.12.49 D

Домакински изделия или домашни потреби, различни от изделията
за сервиране, лакирани или боядисани, от стомана, различна от корозионноустойчивата или от емайлираната

кг

25.99.29.27 D

Табакери, калъфи за цигари, пудриери, кутии за грим и подобни носими принадлежности, от стомана

-

25.99.29.41 D

Перфорирани ламаринени кошове и подобни изделия за филтриране
на водата при стичането є в канализационните тръби, от стомана
(без ковани или щамповани)

кг

25.99.29.45 N

Изделия от стомана, н.д.

кг

25.99.29.49 D

Други изделия от стомана (без отлети)

кг

25.99.29.55 *

Изделия от алуминий, н.д.

кг

26.40.11.00 *

Радиоприемници (без използваните в автомобилните проевозни
средства)

бр.

26.40.60.00 D

Видеоигри, действащи с телевизионен приемник

бр.

26.40.60.50 N

Конзоли и устройства за видеоигри, различни от тези, функциониращи
с монети или всякакви други разплащателни средства

бр.

26.70.15.00 N

Кинокамери

бр.

26.70.15.30 D

Кинокамери за филми с широчина < 16 мм или филми 2 х 8 мм, дори
с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

бр.

26.70.15.50 D

Кинокамери (без тези за филми с широчина < 16 мм или филми 2 х
8 мм), дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

бр.

27.52.12.33 D

Други битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с
газ или с газ и други горива, с отвеждане на изгорелите газове, от
чугун или стомана

бр.

27.52.12.34 N

Други битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с
газ или с газ и други горива, от чугун или стомана

бр.

27.52.12.35 D

Други битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с
газ или с газ и други горива, без отвеждане на изгорелите газове, от
чугун или стомана

бр.

28.22.12.00 N

Лебедки и кабестани (без специално предназначените за повдигане
на превозни средства)

бр.

28.22.12.60 D

Лебедки и кабестани (без специално предназначените за повдигане
на превозни средства)

бр.

28.24.11.20 N

Електромеханични инструменти, работещи без външен източник на
енергия (без дрелки и триони)

бр.

28.24.11.33 D

Електромеханични инструменти, използвани за обработка на текстил

бр.

28.24.11.35 D

Електромеханични инструменти, работещи без външен източник на
енергия, н.д.

бр.

28.24.11.85 N

Други преносими инструменти с вграден електрически двигател, н.д.

бр.

28.24.11.90 D

Други преносими инструменти с вграден електрически двигател, н.д.

бр.

28.94.52.50 D

Мебели, поставки и капаци за шевни машини и техните части

кг

28.94.52.60 N

Мебели, поставки и капаци за шевни машини и техните части; други
части за шевни машини

-
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ПРОДПРОМ – 2012

ВЕСТНИК

Наименование на позицията
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Измерителна единица

28.94.52.70 D

Други части за шевни машини

-

28.99.39.75 D

Специалните маси за игри в казино, автоматичните игри на кегли
(боулинг) и други салонни игри (вкл. на кегли и крокет) (без игри,
функциониращи чрез вкарване на монети, банкноти или жетони, билярди; видеоигри, действащи с телевизионен приемник, карти за игра;
електрически автомобилни писти с характер на състезателни игри)

кг

28.99.39.80 N

Специални маси за игри в казината, боулинг и други салонни игри
(вкл. на кегли и крокет) (без игри, функциониращи с монети, банкноти
или жетони, билярди; конзоли и устройства за видеоигри; карти за
игра; електрически състезателни автомобилни писти)

кг

29.20.22.10 D

Сгъваеми ремаркета; ремаркета и полуремаркета за обитаване или
къмпинг, тип каравана, с тегло <= 750 кг

бр.

29.20.22.30 D

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана,
с тегло > 750 кг, но <= 3500 кг (без сгъваемите)

бр.

29.20.22.50 D

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана,
с тегло > 3500 кг

бр.

29.20.22.92 N

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана,
с тегло <= 1600 кг

бр.

29.20.22.98 N

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана,
с тегло > 1600 кг

бр.

30.91.20.00 N

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове (вкл. за мотопеди)

-

30.91.20.30 D

Седла за мотоциклети

30.91.20.90 D

Части и принадлежности за мотоциклети, мотопеди и скутери (без
седла)

-

30.92.10.00 N

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари),
без двигател

бр.

30.92.10.30 D

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари),
без ролкови лагери

бр.

30.92.10.50 D

Други велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на
товари), с ролкови лагери

бр.

30.92.30.30 D

Части за рамки и вилки, пиньони за свободните колела, части за
спирачки и спирачни главини и части за педали и педални механизми
за велосипеди, н.д.

-

30.92.30.60 N

Части и принадлежности за велосипеди (без рамки и вилки)

-

30.92.30.90 D

Части за велосипеди, н.д.

-

32.99.13.00 N

Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с писец и други
автоматични писалки

бр.

32.99.13.30 D

Писалки за чертане с туш

бр.

32.99.13.50 D

Автоматични писалки с пера и други автоматични писалки (без тези
за чертане с туш)

бр.

бр.

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
U – промяна на измерителна единица
- няма натурално изражение.

2. Съгласно Регламент (ЕС) № 830/2011 на Комисията от 27 юли 2011 г. утвърдените изменения и
допълнения в номенклатурата по т. І влизат в сила от 1 януари 2012 г.

7961

Председател:
Р. Инджова

С Т Р. 8 0

ДЪРЖАВЕН

343. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от ко
мисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за съдебния район на Софийския окръжен
съд за 2012 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димитър Николов Димитров, гр. Етрополе,
специалност – криминалист.
Д а н и е л Йо т о в Цо н ко в , С о ф и я , с п е ц и а лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Да н ие л а А по с т олова Д а м я нова , спец и а лност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист
и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт оценител.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Лозан Иванов Рангелов, гр. Сливница, графолог.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лидия Кирилова Халачева-Натан – Висш химикотехнологически институт, специалност „Техника
на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“;
курс „Експертна криминалистика“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор
инженер.
Дими т ър Николов Дими т ров, спец иа лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Д а н и е л Йо т о в Цо н ко в , С о ф и я , с п е ц и а лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист
и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.

ВЕСТНИК
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Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и колов Д и м и т ров; спец иа лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерткриминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист
и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
А нтон Борисов Бояд ж иев – Софийск и у ниверситет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
№ 71 от 1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Дими т ър Николов Дими т ров, спец иа лност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист
и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хиру ргия, У НГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
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Д-р Веселин Пенчев Радев, домашен (настоящ)
адрес: хирургия, УНГ – болести, физиотерапия и
съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност – акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – био
химик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик,
клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ – болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“,
специалност молекулярна биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – био
химик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биох имик,
клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хиру ргия, У НГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“,
специалност молекулярна биология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хиру ргия, У НГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност – вътрешни
болести; пневмология и фтизиатрия; професионални
заболявания.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност – акушерство и гинекология.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалност – вът
решни болести; пневмология и фтизиатрия; професионални заболявания.
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2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хиру ргия, У НГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Василка Христова Василева, медицина – вътрешни болести.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност – вътрешни
болести; пневмология и фтизиатрия; професионални
заболявания.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност – акушерство и гинекология.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалност – вът
решни болести; пневмология и фтизиатрия; професионални заболявания.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Видове:
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиат ърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства; експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик
III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до КИ
ниво „Строго секретно“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиат ърсексолог.
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Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиат ърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
По л и н а Д и м и т р о в а К а в р ъ ко в а , с п ец и а л ност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
А н ж е л и к а Л ю б ен о в а К о в ач е в а , с п е ц и а л ност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел К и ри лов К а лист рат ов, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Пъ р в о л е т а Б о р и с о в а Б е ш к о в а , с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол.
Венета Благоева Костадинова, специалност – машинна обработка на икономическа информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специа лност – стокознание.
Хрис т и на Пе т кова С тарома нова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Ди м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т о я н к а Ф и л и п о в а Йо рд а н о в а , с п е ц и а лност – икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност – счетоводство и контрол.
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Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специа лност – счетоводство и контрол.
К раси м и р С т ефа нов С ър би нск и, спец иа лност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика
на търговията.
И н ж. Доне та Бож кова Бож кова, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност – гео
дезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Гергана Тодорова Йорданова, специалност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Доброми р А лексан д ров Соколов, спец иа лност – икономика на труда.
Елла Ми хайлова Георгиева, специа лност –
икономист-счетоводител.
По л и н а Д и м и т р о в а К а в р ъ ко в а , с п ец и а л ност – счетоводство и контрол.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
С л ън чезар С т оев С т оев, ма г ис т ър и коно мист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансовоикономически проблеми.
Димит ър Тодоров Мил у шев – специа лност:
счетоводна отчетност.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна
отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веск а С т ефа нова Гр ън чарова, и коном ис т счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
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Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Илка Нецова Георгиева, магистър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансово
оборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление
в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи, оценител на цели държавни и
общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо
счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
И н ж. Ог н я н И л иев С т ефа нов, с т рои т елен
инженер и финанси и счетоводство, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лидия Любенова Христова, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – икономика
и организация на вътрешната търговия.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – международни икономически отношения.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; сертификат „Оценителска право
способност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност – счетоводна отчетност.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
на ц иона лно и свет овно с т опа нс т во, спец иа лност – публични финанси; Технически университет – София, специалност – технология на електронното производство.
А н т он Д и м и т ров Д и мов – Ун и верси т е т за
на ц иона лно и свет овно с т опа нс т во, спец иа лност – счетоводство и контрол; достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – счетоводство и контрол; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност – счетоводство и контрол.
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Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
М и лена Д и мова Ра шева – У НСС – С офи я,
специалност – икономика и управление на индустрията.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
По л и н а Д и м и т р о в а К а в р ъ ко в а , с п ец и а л ност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова; специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н ж е л и к а Л ю б е н о в а К о в ач е в а , с п ец и а л ност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, София, специалност – управление и планиране на народното стопанство.
Ра н г ел К и ри лов К а л ис т рат ов; спец иа лност – счетоводство и контрол.
Пъ р в о л е т а Б о р и с о в а Б е ш к о в а , с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова; специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специа лност – стокознание.
Хрис т и на Пе т кова С тарома нова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Ди м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженергеодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т о я н к а Ф и л и п о в а Йо рд а н о в а , с п е ц и а лност – икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специа лност – счетоводство и контрол.
Арх. Ми ломи р Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
К раси м и р С т ефа нов С ър би нск и, спец иа лност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.

С Т Р. 8 4

ДЪРЖАВЕН

Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Николов Календеров, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика
на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика
и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Доброми р А лексан д ров Соколов, спец иа лност – икономика на труда.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лидия Любенова Христова, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
С л ън чезар С т оев С т оев, ма г ис т ър и коно мист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност – счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо – счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
В а л е н т и н Р а д о с л а в о в То д о р о в , с п е ц и а л ност – икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна
отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи,
трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
И н ж. Ог н я н И л иев С т ефа нов, с т рои т елен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
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земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженергеодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни
и общински предприятия, инженер експлоатация
на железопътния транспорт, удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
И л к а Нецова Ге орг иева , ма г ис т ър -и коно мист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови
оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов, магистър МИО – митни ческ и реж ими и п роцед у ри, ми т ни ческ и и
валутни престъпления и нарушения, митнически
режими и процедури, митнически информационни
системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства, експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик
III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз
на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – икономика
и организация на вътрешната търговия.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – международни икономически отношения.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; сертификат „Оценителска право
способност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
на ц иона л но и свет овно с т опа нс т во, спец иа лност – публични финанси; Технически университет – София, специалност – технология на електронното производство.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

Лилия Василева Иванова – Висше училище по
застраховане и финанси, специалност – счетоводство и контрол.
Георги Димитров Политов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност – управление и планиране на народното стопанство;
ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
Марияна Пеева Балтова – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – застрахователно дело – профил „Обществено
осигуряване“ и „Педагогика“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – счетоводство и контрол; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Антоанета Иванова Първанова – Университет
за национално и световно стопанство, специалност – маркетинг и мениджмънт; икономист; експерт в областта на обществените поръчки; ниво на
достъп до класифицирана информация „Секретно“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
М и лена Д и мова Ра шева – У НСС – С офи я;
специалност – икономика и управление на индустрията.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н ж е л и к а Л ю б е н о в а К о в ач е в а , с п е ц и а л ност – финанси, счетоводство и контрол.
Пъ р в о л е т а Б о р и с о в а Б е ш к о в а , с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специа лност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
С т о я н к а Ф и л и п о в а Йо рд а н о в а , с п е ц и а лност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специа лност – счетоводство и контрол.
К раси м и р С т ефа нов С ър би нск и, спец иа лност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
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Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика
на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Тан я Борисова Кошева-Кръстева, специа лност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
С л ън че зар С т о ев С т о ев, ма г ис т ър -и коно мист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини
и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
И н ж. Ог н я н И л иев С т ефа нов, с т рои т елен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други
фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси,
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства, експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик
III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на машини и съоръжения; оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи,
трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
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И л к а Нецова Георг иева , ма г ис т ър -и коно мист – счетоводство и контрол, експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – икономика
и организация на вътрешната търговия.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност – международни икономически отношения.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; сертификат „Оценителска право
способност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
на ц иона лно и свет овно с т опа нс т во, спец иа лност – публични финанси; Технически университет – София, специалност – технология на електронното производство.
Лилия Василева Иванова – Висше училище по
застраховане и финанси, специалност – счетоводство и контрол.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инжинер, специалност – двигатели с вътрешно
горене.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – счетоводство и контрол; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност – икономика и организация на вътрешната търговия.
М и лена Д и мова Ра шева – У НСС – С офи я,
специалност – икономика и управление на индустрията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен
инженер ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и ко л е т а Б о р и с о в а Б ож и н о в а , с п е ц и а л ност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен
инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радио- и
телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Бр а н и м и р С в е т о с л а в ов Ко с т ов, с пец и а лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строи т елен ин женер – п ром иш лено и г ра ж да нско
строителство.
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Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – водоснабдяване
и канализация.
Н е в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
П ламен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лно с т – п р ом и ш лено и г ра ж да нско с т р ои т е лство – конструкции.
Райна Василева Бонева.
Николай Димитров Николов, специалност – технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност – гео
дезия, фотограметрия и картография.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – киноапаратура.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженергеодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конст
рукции.
Арх. Ми ломи р Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, специалност – пътно
строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
И н ж. Доне та Бож кова Бож кова, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност – геодезия и земеустройство.
Тан я Борисова Кошева-Кръстева, специа лност – промишлено и гражданско строителство.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство����������������������������������
, ��������������������������������
достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
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Ин ж. К атя Стоянова Дринова, специа лност – хидромелиоративно строителство.
Ин ж. Йордан Ви хъров Найденов, специа лност – хидромелиоративно строителство; право.
В л а д и м и р К о с т о в Го с п о д и н о в , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дими р Степанови ч Шим у к, специа лност – конструиране и производство на радио
апаратури.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник-геодезист.
К.т.н. доктор Михаил Николов Чалашканов,
минен инженер, електромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Ин ж. Венера Йорда нова Георг иева, ин жен е р – п р о м и ш л е н о и г р а ж д а н с ко с т р о и т е л ство – технология; оценители на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини
и технологии.
Йорда н Донев Йорда нов, ма ш и нен и н же нер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на машини и съоръжения; оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов – инженерно-техническите науки; технически средства за
ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка
на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
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Ин ж. А нгел Дими т ров И лиев, ст рои т елен
инженер – геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по
кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер;
разрешение за достъп до КИ, ниво „Секретно“.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
И н ж. Ог н я н И л иев С т ефа нов, с т рои т елен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка и
контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен
проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизаци я на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжени я,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер-земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество на
държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация
и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство, специалност – геодезия,
фотограметрия и картография; свидетелство за
правоспособност за извършване на дейност по
кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“, офицер от танковите войски, машинен
инжинер, специалност – двигатели с вътрешно
горене.
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Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на промишлеността и транспорта; достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“.
Ру м яна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – Софи я, специалност – технологи я на
металите; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност – безопасност
на п роизводст вата; сер т ификат „Оцени тел на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност – архитектура.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност – автоматизирано оборудване на машиностроенето; сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор,
инженер.
Николай Димитров Николов, специалност – технология и управление на транспорта.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков,
Технически университет – София, Факултет – Сливен, специалност – механика и идентификация
на ПТП.
Бойко Кос та динов Дим и т ров, спец иа лност – танкови войск и – ст роеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ин ж. Йордан Вихъров Найденов, специа лност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик
по автомобилния транспорт; оценка в сферата на
транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер;
автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер;
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
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преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист,
автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене; магистър по
икономика – организация на производството и
управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност – технология и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и
транспортни средства; експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик
III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Инж. Сашко Петров Погачев, машинен инженер – автомобили, трактори и кари.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност – двигатели с вътрешно
горене.
Ру м яна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – Софи я, специалност – технологи я на
металите; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност – безопасност
на п роизводст вата; сер т ификат „Оцени тел на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Николай Живков Занев – Технически университет – София, специалност – транспортна техника
и технологии; сертификат за автоексперт.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев�����������������������
,����������������������
специалност – автоматизация на производството.
Н и ко л е т а Б о р и с о в а Б ож и н о в а , с п е ц и а л ност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
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Димитър Петров Петев, специалност – радио- и
телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строи т елен ин женер – п ром иш лено и г ра ж да нско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – водоснабдяване
и канализация.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломи р Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя Стоянова Дринова, специа лност – хидромелиоративно строителство.
Ин ж. Йордан Ви хъров Найденов, специа лност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП –
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини
и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства за
ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка
на малки оръжия.
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Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София,
специалност – промишлена топлотехника; сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Ру м яна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – Софи я, специалност – технологи я на
металите; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност – безопасност
на п роизводст вата; сер т ификат „Оцени тел на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност – автоматизирано оборудване на машиностроенето.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор,
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Н и ко л е т а Б о р и с о в а Б ож и н о в а , с п е ц и а л ност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен
инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радио- и
телевизионна техника.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Н е в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура – опазване на природната среда.
П ламен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лно с т – п р ом и ш лено и г ра ж да нско с т р ои т е лство – конструкции.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер-гео
дезист.
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Ге о р г и Д я н к о в Ге о р г и е в , с п е ц и а л н о с т –
п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елс т во –
конструкции, математика, оценител на движимо
и недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженергеодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Надежда Крумова Георгиева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Евелина Георгиева Генадиева, специалност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Тан я Борисова Кошева-Кръстева, специа лност – промишлено и гражданско строителство.
Любомир Илиев Митриков, специалност – строителство и архитектура.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Ин ж. К атя Стоянова Дринова, специа лност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Надежда Христова Стойчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Д и м и т ър П а н а йо т ов Д же ле б ов, с пец и а лност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насъждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
И н ж. Ог н я н И л иев С т ефа нов, с т рои т елен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
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на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Ин ж. Венера Йорда нова Георг иева, ин жен е р – п р о м и ш л е н о и г р а ж д а н с ко с т р о и т е л ство – технология; оценители на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Съев, специалност – строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество на
държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София,
специалност – промишлена топлотехника; сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции; сертификат за оценка на недвижими имоти.
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Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност – архитектура.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност – автоматизирано оборудване на машиностроенето.
Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт по
архитектура и строителство, специалност – транспортно и железопътно строителство.
5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор,
инженер.
Бр а н и м и р С в е т о с л а в ов Ко с т ов, с пец и а лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строи т елен ин женер – п ром иш лено и г ра ж да нско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – водоснабдяване
и канализация.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломи р Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
Ин ж. Йордан Ви хъров Найденов, специа лност – хидромелиоративно строителство; право.
В л а д и м и р К о с т о в Го с п о д и н о в , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги
Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
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Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер-земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизаци я на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжени я,
капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; сертификат „Оценителска право
способност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Ми ломи р Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библио
текознание и библиография; авторско право и
сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и
транспортни средства; експерт по психологически
и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; труд и
техника, изобразително изкуство; свидетелство за
правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни и
нисколегирани стомани; огняр II степен на котли
с високо налягане до 1000 м 2 .
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност – право и
българска филология – авторско право и сродните
му права върху литературни произведения.
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Десислава Здравкова Александрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,
специалност – история; археология, археологически
движими паметници на културата.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството; специалност – оценки
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
М а я И в а нов а К и чев а (фи рм а „Пр ог ен “ –
ООД – лаборатория – молекулярно биологични
анализи, ДНК експертизи и идентификация състава
на хранителни продукти); специалност – биохимик,
клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен
инженер – ПГС.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Мария Атанасова Цветкова, специалност – съобщителна техника, патентен специалист.
Венелина Кирилова Луканска, специалност – социални дейности.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Арх. Миломир Пен чев Богданов, специа лност – архитектура.
Бойко Кос та динов Дим и т ров, спец иа лност – танкови войск и – ст роеви; двигатели с
вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана,
превоз на опасни товари съгласно АДР.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси;
оценител на недвижими имоти.
И н ж. Доне та Бож кова Бож кова, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на
въздействието върху околната среда.
Тан я Борисова Кошева-Кръстева, специа лност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност – строителство и архитектура, оценки на недвижими
имоти и ДМА.
Ин ж. Йордан Вихъров Найденов, специа лност – хидромелиоративно строителство; право,
вещно-правни експертизи, оценител по недвижими
имоти, машини и съоръжения, цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство – съдебна аграрикономическа
експертиза.
Зоя Пен чева Пен чева, спец иа л нос т – п ро мишлено и гражданско строителство; оценка на
недвижими имоти.
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Мирослава Цанкова Стойчева, квалификация
„Преводач“, специалност – чешки и немски език.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Салах Али Фатах, кандидат на юридическите
науки; превод – арабски и кюрдски език.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз
на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско
стопанство – лесоустройствени проекти; оценки на
гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия за
защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; професионална квалификация
„Правна закрила на индустриалната собственост“:
Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлен дизайн.
Магдалина Любомирова Николова – СУ „Климент Охридски“, специалност – турска филология;
превод от турски език.
Ру м яна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – Софи я, специалност – технологи я на
металите; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност – безопасност
на производствата (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания;
безопасност на здраве при работа).
Красимира Маринова Горанова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника силни токове „Д. Наплатанов“, специалност – ел. енергетика и ел. обзавеждане на
промишлени предприятия.
7755

СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-9 състав, търг. д. № 3018/2012, призовава всички
кредитори на длъжника „Шанс 2001“ – ЕООД,
ЕИК 130183277, в съдебно заседание на 3.10.2012 г.
от 15 ч. в Софийския градски съд, Съдебната
палата – София, бул. Витоша 2, за разглеждане
на искането на Евден Тончев Илиев за отмяна
решенията по т. 1 от събранието на кредиторите на
24.04.2012 г. по търг. д. № 1000/2009 на Софийския
градски съд, търговско отделение, VI-6 състав.
7953
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 5006/2003 за политическа партия с наименование „Движение за социален хуманизъм“,
настъпили в резултат на проведени на 7.04.2012 г.
четвърта редовна сесия на Националното общо
събрание на партията, заседание на Националния
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изпълнителен съвет на партията и заседание на
оперативното бюро на партията: вписва нов устав
на политическа партия „Движение за социален
хуманизъм“, приет на проведената на 7.04.2012 г.
четвърта редовна сесия на Националното общо
събрание на партията; заличава досегашния
състав на Националния изпълнителен съвет
на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“; вписва следния нов състав на
Националния изпълнителен съвет: Александър
Владимиров Радославов, Ангел Маринов Чакъров, Андрей Генчев Желев, Анелия Георгиева
Кардашлиева, Атанас Костов Атанасов, Атанас
Пенев Атанасов, Антоанета Атанасова Иванова,
Антон Атанасов Антонов, Борислав Василев
Далкалъчев, Бранимир Митков Тасков, Бранимир
Иванов Бочев, Валентин Кирилов Пешев, Валери
Крумов Миленков, Валери Йорданов Йорданов,
Велико Тодоров Великов, Велин Язов Желев,
Венцислав Ангелов Дамянов, Ваня Крумова
Василева, Весела Ненчева Вълковска, Виктория
Петрова Тодорова, Георги Димитров Попов,
Гергана Красимирова Василева, Галина Велчева
Иванова, Гергина Стоянова Михалкова-Сутинска,
Данка Йорданова Матеева, Делян Константинов
Божанов, Димитър Методиев Петров, Димо Христев Христев, Евгений Кирилов Матинчев, Елка
Александрова Киричова, Иван Дочев Иванов,
Иван Петков Велев, Иван Петков Педев, Иван
Геров Иванов, Иван Митков Трушев, Ива Любомирова Василиева, Иван Стоилов Христов, Йордан
Атанасов Йорданов, Йовчо Желязков Йовчев,
Кръстю Атанасов Станилов, Калин Цаков Неков,
Красимира Рафаилова Ангелова, Катя Григорова Тошева, Любомир Ангелов Велев, Любомир
Ангелов Чакъров, Михаил Иванов Илиев, Мария
Янкова Живкова, Марина Симеонова Божанова,
Мариан Георгиев Димитров, Мария Маркова Хрис
това, Митко Иванов Трушев, Мариана Иванова
Георгиева, Никола Борисов Николов, Надежда
Георгиева Димитрова, Николай Тодоров Раданов,
Огнян Гатев Дечев, Павлин Стоянов Христов,
Петрана Николова Котупанова, Петко Пенчев
Писарски, Петър Тодоров Петров, Петър Христов Качамаков, Петя Валентинова Найденова,
Панайот Йолов Панайотов, Петър Костадинов
Гюмов, Ренгинар Рамаданова Мустафова, Радмила Георгиева Новакова, Снежинка Атанасова
Стойкова, Станой Станимиров Стоев, Стоянка
Йорданова Китик, Сиво Петров Сивов, Стойчо
Димитров Владимиров, Сидер Иванов Педев,
Събринка Ибрахим Молла, Тихомир Иванов
Иванов, Христина Иванова Иванова, Цветан
Иванов Миньовски, Цветелина Иванова Иванова, Цветина Николова Георгиева, Чавдар Асенов
Сутински, Юрий Георгиев Дудев, Юри Петров
Ненчев; заличава досегашния състав на Националната контролна комисия на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“; вписва
следния нов състав на Националната контролна
комисия: Иван Василев Василев – председател
на Националната контролна комисия, Веселка
Аврамова Василева, Георги Тръндев Георгиев,
Георги Любенов Зънгаров, Дона Тодорова Стамова, Звезделин Николов Христов, Иво Георгиев
Новаков, Катя Севдалинова Димитрова, Мариан
Минков Ненчев, Николина Николова Христова,
Огнемир Константинов Георгиев, Пламен Цветанов Петров, Росица Дафинова Дойнова, Ренета
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Минкова Стоименова, Радка Цачкова Стоянова,
Румен Живков Ангелов, Стела Веселинова Иванова, Татяна Нанкова Тодорова, Федя Севдалинов Белев, Цецка Иванова Георгиева; заличава
досегашния състав на оперативното бюро на
Националния изпълнителен съвет на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“;
вписва следния нов състав на оперативното бюро
на Националния изпълнителен съвет: Александър
Владимиров Радославов, Ангел Маринов Чакъров, Андрей Генчев Желев, Анелия Георгиева
Кардашлиева, Бранимир Митков Тасков, Ваня
Крумова Василева, Венцислав Ангелов Дамянов, Валентин Кирилов Пешев, Валери Крумов
Миленков, Велин Язов Желев, Георги Димитров
Попов, Делян Константинов Божанов, Евгений
Кирилов Матинчев, Елка Александрова Киричова,
Иван Дочев Иванов, Иван Петков Велев, Йовчо
Желязков Йовчев, Йордан Атанасов Йорданов,
Мария Янкова Живкова, Снежинка Атанасова
Стойкова, Сиво Петров Сивов, Цветан Иванов
Миньовски, Чавдар Асенов Сутински, Юрий
Георгиев Дудев; заличава досегашния състав на
ръководството на политическа партия „Движение
за социален хуманизъм“; вписва следния нов
състав на ръководството на партията: Александър Владимиров Радославов – председател на
НИС и на партията, Андрей Генчев Желев – заместник-председател, А нгел Маринов Чакъров – заместник-председател, Елка Александрова
Киричова – заместник-председател, Иван Дочев
Иванов – заместник-председател, Йордан Атанасов Йорданов – заместник-председател, Юрий
Георгиев Дудев – заместник-председател, Чавдар
Асенов Сутински – изпълнителен секретар; партията се представлява от Александър Владимиров
Радославов – председател на НИС и на партията.
7956
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 13675/95 за политическа партия с наименование
„Съюз на комунистите в България“ съобразно
взети на 12.05.2012 г. от Пленум на Централния
комитет на СКБ решения, както следва: вписва освобождаване като членове на Централния комитет
на СКБ на лицата: Радослав Иванов Кленовски,
Румяна Методиева Панова, Станимир Иванов
Станев, Кирил Георгиев Димитров, Никола Аспарухов Попов; вписва освобождаване като член
на Политбюро и като първи зам.-председател на
Централния комитет на СКБ – Велико Иванов
Жеков; вписва нови членове на ЦК на СКБ Николай Методиев Шеинков, Желязко Стоименов
Ичев, Митко Стойчев Андреев, Милуш Стоянов
Милушев, Петър Йорданов Петров, Костадин
Недев Господинов и Георги Иванов Георгиев;
вписва нов член на Политбюро на Централния
комитет на СКБ Николай Методиев Шеинков.
7957
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 и чл. 19 ЗПП регистрира под № 385, т. 12,
р. Х, стр. 120, по ф.д. № 492/2012 политическа
партия с наименование „Движение България на
гражданите“, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Бенковски 7, ет. 2,
и устав, приет от учредителите на 1 юли 2012 г.,
който представлява неразделна част от това решение; ръководен орган на партията: Национален
съвет в състав: председател – Меглена Щилиянова
Кунева, секретари: Йонко Миладинов Грозев,
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Калин Красимиров Томов, Людмила Кръстева
Елкова, членове: Антоанета Живкова Георгиева,
Велислав Величков Минеков, Веселина Кирилова
Кирилова-Стаменова, Веселин Тодоров Тодоров,
Георги Дамянов Гочев, Даниел Василев Вълчев,
Даниел Павлов Митов, Десислава Ангелова Димитрова, Димитър Танев Танев, Димитър Василев Тучков, Ива Евгениева Йорданова, Ивалина
Радева Павлова, Иван Димитров Стамболов,
Людмил Димитров Веселинов, Найден Маринов
Зеленогорски, Павлина Тенева Стойчева, Петър
Николаев Николов, Прошко Начев Прошков,
Сергей Цветанов Петков, Тома Любомиров Биков,
Христо Христов Ангеличин. Контролен орган на
партията: Контролен съвет в състав: председател:
Камен Димов Велев, членове: Георги Иванов
Киряков, Иво Красимиров Савов, Кристина Павлова Мерджанова, Николай Владимиров Вълков,
Николай Николов Делчев, Рая Радосвет Горнева.
Председател на политическа партия „Движение
България на гражданите“ – Меглена Щилиянова
Кунева. Партията се представлява от председателя
на политическата партия „Движение България
на гражданите“.
7958

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
68. – „Джерман – София“ – АД, на основание
чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите
относно началото на публично предлагане на
169 032 бр. обикновени, поименни, безналични
акции с право на глас и от същия клас акции
както вече издадените с номинална стойност
7 лв. и емисионна стойност 7 лв. всяка. Общото
събрание на акционерите от 18.05.2012 г. на основание чл. 16 от устава във връзка с чл. 196 ТЗ
прие решение за увеличаване на капитала на
„Джерман – София“ – АД, посредством първично публично предлагане на акции с обща емисионна стойност до 1 500 000 лв., като същевременно овластява и възлага на съвета на директорите на „Джерман – София“ – АД, да определи всички останали параметри на емисията
ценни книжа (акции), както и всички условия на
първичното публично предлагане. Със същото
решение е избран инвестиционен посредник,
който ще обслужи увеличението на капитала
съгласно изискването на чл. 112б ЗППЦК – „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД. На свое заседание от 28.05.2012 г. и в изпълнение на решението на общото събрание на акционерите от
18.05.2012 г. съветът на директорите на „Джерман – София“ – АД, прие решение с конкретните параметри на увеличението на капитала
на „Джерман – София“ – АД, а именно с до
1 183 224 лв., от 295 806 лв. на до 1 479 030 лв.
чрез първично публично предлагане на 169 032 бр.
обикновени, безналични, поименни акции с
номинална и емисионна стойност 7 лв. всяка
акция. Проспектът за първично публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение
№ 856-Е от 1.08.2012 г.: 1. Размер на заявения
за набиране капитал, допустими отклонения,
брой, номинална и емисионна стойност, видове
акции и права по тях: Капиталът на „Джерман – София“ – АД, се увеличава от 295 806 лв.
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на до 1 479 030 лв., или с до 1 183 224 лв. чрез
първично публично предлагане на 169 032 бр.
обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 7 лв. всяка акция. Капиталът
на дружеството ще бъде увеличен само ако са
записани и платени най-малко 20 на сто от предлаганите акции, или 33 807 бр. с номинална
стойност 7 лв. и емисионна стойност 7 лв. всяка
една, в който случай капиталът на дружеството
ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение от
горната граница на заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 7 лв. и емисионна стойност 7 лв.
Всички издадени от „Джерман – София“ – АД,
акции, както и акциите от новата емисия са от
един клас – обикновени, безналични, поименни
с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял,
съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Увеличаването на капитала с права изключва
възможността за увреждане на интересите на
акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение
между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да
бъдат записани срещу издаваните права: При
увеличаване на капитала на публично дружество
чрез издаване на нови акции на основание чл. 112,
ал. 2 ЗППЦК задължително се издават права по
смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. При настоящото увеличение
на капитала на „Джерман – София“ – АД, срещу
една притежавана акция от акционерите се издава едно право. Срещу всяко право акционерите или третите лица, придобили права, имат
право да запишат 4 акции от настоящата емисия
на емисионна стойност 7 лв. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1
акция от настоящата емисия и най-много такъв
брой акции, равен на броя притежавани от него
права, умножен по 4. При настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели акции.
Всички лица, които желаят да запишат акции от
новата емисия на „Джерман – София“ – А Д,
следва първо да придобият права. Настоящите
акционери придобиват правата безплатно, по
описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на
организирания от „Българска фондова борса – София“ – АД, пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фон дова борса – Софи я“ – А Д, явен
аукцион за неупражнените права след изтичане
на срока за прехвърляне на правата. В случай че
притежателят на правата не иска да запише акции от настоящото предлагане срещу всички или
част от притежаваните от него права, той може
да предложи неизползваните права за продажба
чрез сделка на организирания от „Българска
фондова борса – София“ – АД, пазар на права.
Правото да участват в увеличението на капитала на „Джерман – София“ – АД, имат лицата,
придобили акции най-късно 14 дни след датата
на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права
на акционерите на „Джерман – София“ – АД,
като всеки от тях има възможност да придобие
такава част от новите акции, която съответства
на дела му в капитала преди увеличението. След

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

получаване на решението на общото събрание
за увеличение на капитала регулираният пазар,
на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с
тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на
капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на
капитала, регулираният пазар може да прилага
особени правила относно ценови ограничения за
подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки. Последната дата, към която акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, е 30.05.2012 г., съответно
лицата, вписани в книгата на акционерите на
„Джерман – София“ – АД, към 01.06.2012 г. имат
право да участват в настоящото увеличение на
капитала. Всяко лице може да запише най-малко 1 акция и най-много такъв брой акции, който
е равен на броя на придобитите права, умножен
по 4. 3. Начален и краен срок, условия и ред за
прехвърляне на правата. Начален и краен срок,
условия и ред за записване на акции от новата
емисия от притежателите на права: В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК
„Джерман – София“ – АД, обнародва настоящото съобщението в „Държавен вестник“ и го
публикува във в. „Новинар“ най-малко 7 дни
преди началния срок за прехвърляне на правата
и записване на акциите. По-късната дата между
датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и публикуването му във в. „Новинар“ се смята за начална дата на публичното
предлагане. Датата, на която най-рано могат да
се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката. Началната дата, от която
започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната дата за
прехвърляне на права. В случай че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата
за прехвърляне на правата се счита първият
следващ работен ден. Прехвърлянето на правата
се извършва на пода на „Българска фондова
борса – София“ – АД. На 5-ия работен ден след
изтичане на срока за прехвърляне на правата,
дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД, на регулиран пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права в срока за прехвърляне на правата.
Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за
прехвърлянето на правата, могат да запишат
акции от предлаганата емисия до изтичането на
срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион,
могат да запишат акции до изтичане на срока за
записване на акции. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва
прехвърлянето на правата – първият работен ден,
следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с
началото на срока за прехвърляне на правата.
Срокът за записване на акции изтича 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
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правата. В случай че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден. Място за записване на
акциите – упълномощеният инвестиционен посредник е ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД,
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 51Б.
Акции могат да бъдат записани на адреса на
инвестиционния посредник всеки работен ден от
9,30 до 17 ч., лице за контакт: Теодора Даскалова, тел. +359 (2) 8 199 142, e-mail: office@focalpoint.
bg. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на
акции. Записването на акции се извършва, като
за целта притежателите на права подават заявки
п о о б р а з е ц п р и И П „Ф оу к а л По й н т И н вестмънтс“ – А Д, или при инвестиционните
посредници, членове на „Централен депозитар“ – А Д, при които се водят к лиентските
сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции става при
спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници. При
подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за
притежаваните от клиентите права, същият уведом я ва незаба вно „Фоу к а л Пой н т И н вес т
мънтс“ – АД, за постъпилата заявка. По искане
на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции от настоящата емисия, „Централен депозитар“ – А Д,
блокира съответния брой права по клиентската
подсметка на притежателя им. Внасянето на
емисионната стойност на записваните акции се
извършва в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
клон Кюстендил, с адрес: Кюстендил, п.к. 2500,
бул. България 17, по специална набирателна
сметка IBA N BG14I A BG749010 0 069470 0, BIC
IABGBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде
заверена с вноската срещу записаните акции
най-късно до изтичането на последния ден от
подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името (наименованието) на лицето, записващо акции, неговото
ЕГН (ЕИК) (за български лица) и броя на записваните акции. Набраните парични средства по
специалната сметка не могат да се използват
преди приключване на подписката, вписването
на увеличаването на капитала в търговския регистър (чл. 89, ал. 2 ЗППЦК). Удостоверителен
документ за направените вноски е платежният
документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането
или внася дължимата сума срещу записваните
акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „Джерман – София“ – АД, регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ – АД. 4. Ред, който се прилага, ако всички ценни книжа от емисията бъдат
записани преди крайния срок на публичното
предлагане; ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане не бъдат
записани всички ценни книжа от емисията; ред,
който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане бъдат записани повече ценни книжа от предлаганите: Ако всички акции от
тази емисия бъдат записани преди крайния срок
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на подписката, „Джерман – София“ – АД, уведомява Комисията за финансов надзор в срок
3 работни дни (чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър,
а след това – за регистрация на новата емисия
акции в „Централен депозитар“ – АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на
емисията за търговия на „Българска фондова
борса – София“ – АД. Ако до крайния срок на
подписката бъдат записани най-малко 20 на сто
от предлаганите акции, подписката се счита за
успешно приключила и капиталът се увеличава
до размера на записаните и платени акции. Увеличаването на капитала на „Джерман – София“ – АД, с права изключва възможността за
записване на повече от предложените акции и
за конкуренция между заявките. В случай че до
крайния срок на подписката не бъдат записани
акции до минималния размер от 20 на сто от
предлаганите акции, увеличаването на капитала
ще се счита за неуспешно. В този случай „Джерман – София“ – АД, уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни
след крайния є срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията „Джерман – София“ – АД, уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа.
В деня на уведомлението по предходните изречения съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК емитентът
уведомява банката за резултата от подписката и
публикува във в. „Новинар“ и в. „Капитал Daily“
покана към лицата, записали акции, и обявява
по местата на подписката условията и реда за
връщане на набраните суми. Набраните суми се
връщат на лицата, записали акции, в срок до
един месец от съобщението заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. 5.
Ред и срок за връщане на внесените парични
средства за записаните, съответно закупени,
акции, ако публичното предлагане приключи
неуспешно: Ако подписката приключи неуспешно, дружеството уведомява в 3-дневен срок КФН
по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. В деня на
уведомлението до КФН емитентът информира
банката, където е открита набирателната сметка,
за резултата от подписката, публикува в два
централни ежедневника („Новинар“ и „Капитал
Daily“) покана към лицата, записали акции, и
обявява по местата на подписката условията и
реда за връщане на набраните суми. Внесените
суми заедно с начислените от банката лихви, ако
има такива, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението по
чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена
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от тях банкова сметка. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския
регистър, дружеството уведомява Комисията за
финансов надзор в 7-дневен срок от постановяването на отказа. 6. Условия, ред и срок за получаване на записаните акции (за прехвърляне
на акциите по сметки в Централния депозитар
на лицата, които са ги записали, и за получаване на удостоверителните документи за акциите):
След вписване на увеличението на капитала в
търговския регистър дружеството регистрира
емисията акции в „Централен депозитар“ – АД,
като заявява регистрирането на новите акции по
клиентски подсметки на акционерите, придобили нови акции на дружеството, при инвестиционния посредник, чрез който са упражнени
правата. Издаването на депозитарни разписки се
извършва от „Централен депозитар“ – АД. В
3-дневен срок от получаването им от „Централен
депозитар“ – АД, разписките на клиенти, чиито
акции са депозирани по клиентски подсметки
при „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД, се предават безсрочно от 9,30 до 17 ч. всеки работен
ден на титулярите им или на упълномощени от
тях с изрично нотариално заверено пълномощно
лица в офиса на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД.
Лицата, записали акции чрез различен от „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД, инвестиционен
посредник, получават депозитарните си разписки
от последния при същите предпоставки и ред.
Надвнесените суми се възстановяват от съответния клон на банката, където са направени вноск ите, по у казан от инвеститора начин – по
сметка или на каса (при спазване ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията в
брой) в срок 30 дни след датата на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Към датата на
публикуване на това съобщение проспектът за
първично публично предлагане на акции на
„Джерман – София“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат допълнителна
информация за дружеството и публично предлаганите акции на следните адреси: на адреса на
„Джерман – София“ – АД, гр. Дупница 2060, ул.
Аракчийски мост 3, лице за контакти: Любомир
Мирчев, изпълнителен директор на „Д жерман – София“ – АД; тел. (+359 701) 50 224, от 9,30
до 17 ч. всеки работен ден.; в офиса на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД, София 1407, бул.
Черни връх 51Б, лице за контакти: Теодора Даскалова, тел. (+359 2) 81 99 142, от 9,30 до 17 ч.
всеки работен ден. Проспектът и допълнителна
п у б л и ч н а и нф орма ц и я з а „ Д жерма н – С о фия“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов
надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ – АД
(www.focalpoint.bg).
7641

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

