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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001   ISO 14001  OHSAS 18001 

 

 

 

ЧРЕЗ ЯНА ИГНАТОВА 

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 

НА ХИПО НОЕ ЛАНДЕСБАНК ФЮР 

НИДЕРЙОСТЕРАЙХ УНД ВИЙН 

БУЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ № 53 

ГР. СОФИЯ 1407 

 

ДО 

ХИПО НОЕ ЛАНДЕСБАНК ФЮР 

НИДЕРЙОСТЕРАЙХ УНД ВИЙН 

ХИПОГАСЕ 1 

3100 САНКТ ПЬОЛТЕН 

АВСТРИЯ 

 

КОПИЕ ДО: 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

ДИРЕКЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ 

УЛ. СВЕТА СОФИЯ № 5 

ГР. СОФИЯ 1040 

 
 

ПОКАНА 

за свикване на Общо събрание на облигационерите  

от емисия безналични общински облигации,  

издадена от Община Шумен с ISIN BG2100005110  

 

ОБЩИНА ШУМЕН, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, бул. Славянски 

№ 17, представлявана от Любомир Димитров Христов, в качеството й на емитент на 

издадена от Община Шумен емисия безналични общински облигации с ISIN 

BG2100005110 свиква Общо събрание на облигационерите от емисия ISIN 

BG2100005110, издадена от Община Шумен, с адрес на управление в гр. Шумен, 

бул. Славянски № 17, Булстат 000931721, което ще се проведе на в 10:00 часа на 
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18.10.2018 г. в гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 53. При липса на кворум 

Общото събрание ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа на същия адрес.  

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Даване на съгласие за поемане от Община Шумен на нов дълг по силата на 

предстоящ за сключване договор с Фонд ФЛАГ ЕАД за отпускане на сума 

в размер на 2 500 000.00 лв. за мостово финансиране на изпълнението на 

одобрен проект: Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен, 

договор за БФП No. BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г., финансиран 

по Оперативна програма: Региони в растеж, Приоритетна ос: Устойчиво и 

интегрирано градско развитие, Наименование на процедура: Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Шумен, 

Код на процедура BG16RFOP001-1.014 съгласно решение № 872 oт Протокол № 

36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет - Шумен.  

2. Даване на съгласие за еднократно вписване на последващ особен залог (с 

ред след залога, учреден по емисия ISIN BG2100005110) по реда на 

Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на вземанията по 

договора по т.1 съгласно решение № 872 oт Протокол № 36 от 27.09.2018 г. на 

Общински съвет - Шумен и на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОЗ. Залогът ще се 

учреди върху настоящи и бъдещи вземания от трети лица, представляващи 

настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Шумен по чл. 45, ал. 1, т. 1, б. 

„а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и по бюджетните 

взаимоотношения на общината по чл.52, ал.1, т.1, б. „а“ и „б“ от ЗПФ. 

3. Разни. 

 

ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ: 

По т. 1 от дневния ред: 

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за поемане от Община 

Шумен на нов дълг по силата на предстоящ за сключване договор с Фонд ФЛАГ ЕАД 

за отпускане на сума в размер на 2 500 000.00 лв. за мостово финансиране на 

изпълнението на одобрен проект: Подобряване на образователната инфраструктура 

в гр. Шумен, договор за БФП No. BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г., 

финансиран по Оперативна програма: Региони в растеж, Приоритетна ос: Устойчиво 

и интегрирано градско развитие, Наименование на процедура: Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Шумен, Код 
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на процедура BG16RFOP001-1.014 съгласно решение № 872 oт Протокол № 36 от 

27.09.2018 г. на Общински съвет - Шумен.  

По т. 2 от дневния ред: 

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за еднократно вписване на 

последващ залог (с ред след залога учреден по емисия ISIN BG2100005110) по реда 

на Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на вземанията по договора по 

т.1, съгласно решение № 872 oт Протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет 

- Шумен и на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОЗ.  

Залогът ще се учреди върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на Община Шумен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „ж“  

от ЗПФ и по бюджетните взаимоотношения на общината по чл.52, ал.1, т.1, б. „а“ и 

„б“ от ЗПФ.  

Съгласието за вписване на следващ по ред залог е съгласие за вписване на залог 

върху съвкупност, а не за вписване на залог върху отделни елементи от 

съвкупността и не създава предпоставки за вписване на противопоставими на 

облигационерите по емисия ISIN BG2100005110 права по смисъла на чл. 20 (2) от 

Закона за особените залози (ЗОЗ).  

Съгласието за вписване на следващ по ред залог не представлява и не може да се 

тълкува като съгласие за вписване на пристъпване към изпълнение по следващия по 

ред залог по смисъла на 32, ал. 5 от ЗОЗ. За вписване на пристъпване към 

изпълнение е необходимо удовлетворяване на вземанията, обезпечени с предходния 

залог по емисия ISIN BG2100005110. 

С настоящото решение Общото събрание разрешава на Обединена българска банка 

АД в качеството си на „Довереник на облигационерите“ съгласно договор от 

04.02.2011 г. и в качеството на заложен кредитор по договор за особен залог върху 

вземания, сключен за обезпечаване на вземанията, произтичащи от емисия 

облигации с ISIN BG2100005110, издадена от Община Шумен, вписан в ЦРОЗ под 

№2011031101871 и подновен в ЦРОЗ с рег №2016022301892, да даде съгласие с 

нотариална заверка на подписа със следния текст:  

„Ние, Обединена българска банка АД, в качеството си на заложен кредитор по 

договор за особен залог на вземане вписан в ЦРОЗ №2011031101871 и подновен в 

ЦРОЗ с рег. №2016022301892, който обезпечава вземанията по облигационна 

емисия ISIN BG2100005110 и вземанията на Банката –довереник по Договора за 

изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 04.02.2011 г.,  даваме 

своето съгласие за вписването на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху настоящи и бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи 
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и бъдещи собствени приходи на Община Шумен по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до 

„ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на общината 

по чл. 52, ал. 1 т. 1, букви „а“ и  „б“  от Закона за публичните финанси, постъпващи 

по следните банкови сметки на Общината открити в Интернешънъл Асет Банк АД 

IBAN BG65IABG74773100586600 - код 7304 и IBAN BG85IABG74778400586700 - код 

7311, вземанията за наличностите по които сметки, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. Залогът се учредява в полза на Фонд ФЛАГ ЕАД, по силата на 

предстоящ за сключване  договор за кредит, за отпускането на сума в размер на 

2 500 000лв. за финансиране на извършени допустими (недопустими) разходи за 

изпълнението на одобрен проект „Подобряване на образователната инфраструктура 

в гр. Шумен ”. 

Дава съгласие в полза на Фонд ФЛАГ ЕАД еднократно да се впише в ЦРОЗ 

залог (с ред след залога учреден по емисия ISIN BG2100005110) върху настоящи и 

бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 

Община Шумен по чл. 45, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „ж“ от ЗПФ и по бюджетните 

взаимоотношения на общината по чл.52, ал.1, т.1, б. „а“  и „б“ от ЗПФ.   

Известно ни е, че следващият по ред особен залог ще бъде учреден в полза 

на Фонд ФЛАГ ЕАД, по силата на предстоящ за сключване договор за кредит. 

Съгласието за вписване на следващ по ред залог е съгласие за вписване на залог 

върху съвкупност, а не за вписване на залог върху отделни елементи от 

съвкупността и не създава предпоставки за вписване на противопоставими на 

облигационерите по емисия ISIN BG2100005110 права по смисъла на чл. 20 (2) от 

Закона за особените залози (ЗОЗ).  

Съгласието за вписване на следващ по ред залог не представлява и не може 

да се тълкува като съгласие за вписване на пристъпване към изпълнение по 

следващия по ред залог по смисъла на 32, ал. 5 от ЗОЗ. За вписване на пристъпване 

към изпълнение е необходимо удовлетворяване на вземанията, обезпечени с 

предходния залог по емисия ISIN BG2100005110.“ 

По т. 3 от дневния ред: 

Няма. 

 

Поканва Хипо Ное Ландесбанк фюр Нидерйостерайх унд Вийн – облигационер от 

емисия безналични общински облигации с ISIN BG2100005110, издадена от Община 

Шумен, или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото 

събрание. Регистрацията на облигационерите и техните представители за участие в 

Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 18.10.2018 г. в гр. София, бул. 

„Никола Вапцаров“ № 53. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото 
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събрание ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа на същото място при същия 

дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание 

облигационери и наличието или липсата на кворум. Облигационерите - юридически 

лица се представляват от законните си представители, които следва да се 

легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, издадено от 

компетентен орган или друг аналогичен документ, издадено не по рано от 6 месеца 

преди датата на събранието и документ за самоличност на законния им 

представител. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се 

легитимират с изрично, писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по 

точките от дневния ред, както и удостоверение от компетентен орган и документ за 

самоличност на пълномощника.  Облигационерите - физически лица се легитимират 

с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - 

физически лица се легитимират с изрично, писмено пълномощно, указващо начина 

на гласуване по точките от дневния ред, както и документ за самоличност на 

пълномощника.  

Писмените материали са на разположение на облигационерите в гр. Шумен, 

бул. Славянски № 17, тел: 054 857 840 или 054 857 778, email: 

d.petrova@shumen.bg, лице за контакт: Татяна Костова, заместник-кмет по „Бюджет 

и финаси“ и Десислава Петрова, директор на Дирекция БФЧР 

На основание чл. 214 от ТЗ се канят облигационерите, притежаващи 

облигации от емисията общински облигации на Община Шумен с ISIN на емисията 

BG2100005110, да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. 

 
 
С уважение, 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
Любомир Христов 
 

 

 


