НАРЕДБА за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни
облигации по външния дълг на Република България
Приета с ПМС 278 от 1994 г., обн., ДВ, бр. 99 от 2.12.1994 г., изм. и доп., бр. 21 от
28.02.1995 г., изм., бр. 54 от 13.06.1995 г., отм., бр. 6 от 16.01.1998 г.
кн. 1/95 г., стр. 27; кн. 3/95 г., стр. 242; кн. 7/95 г., стр. 262
т. 8, р. 1, № 90
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за участие в
приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг.
Чл. 2. Държавни облигации по външния дълг, които могат да се използват
за участие в приватизацията, са следните видове облигации, емитирани по реда на
ратифицираните от Народното събрание на Република България споразумения с
търговските банки кредитори по преструктурирането на външния дълг на страната:
1. облигации с отстъпка;
2. облигации с начално намалени лихви.
Чл. 3. (1) Облигациите по чл. 2 могат да се използват от всички физически и
юридически лица - техни притежатели. Органите по чл. 3 от Закона за
преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия осъществяват
приватизационните сделки след представяне на изискващите се разрешения,
включително по чл. 5, ал. 3 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните
лица и за закрила на чуждестранните инвестиции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 1995 г.) Плащане с облигации по чл. 2 по
приватизационните сделки се приема само при положение, че купувачът по
договора поеме с договора задължение да не превежда в чужбина реализирани
доходи от придобитите в резултат на сделката акции, дялове или предприятие за
срок не по-малък от 4 години, както и задължение да не превежда в чужбина
получената ликвидационна квота или получената цена при продажба на
придобитите в резултат на сделката акции, дялове или предприятие за срок не помалък от 10 години.
Чл. 3а.
(Нов - ДВ, бр. 21 от 1995 г.) (1) При сключване на
приватизационните сделки органът по чл. 3 ЗППДОбП може да договаря не повече
от 50 на сто от стойността на придобиваните дялове, акции или имущество по
приватизационната сделка да се заплащат с облигации по чл. 2.
(2) Вземането на купувача за начислените и неизплатени лихви по
лихвените купони към датата на придобиване на облигациите по чл. 2 се прихваща
срещу тази част от цената на придобиваните дялове, акции или имущество по
приватизационната сделка, която не се заплаща с облигациите по чл. 2.
Чл. 4. При използване на облигации по външния дълг за приватизация
стойността им се определя, както следва:
1. стойността в щатски долари на облигациите с отстъпка се определя по
номиналната стойност на облигациите, а на облигациите с начално намалени
лихвени плащания - с отстъпка 50 на сто от номиналната стойност;
2. стойността в левове се определя, като посочената стойност в щатски
долари се умножи по курса на лева към щатския долар, изчисляван за всяка
приватизационна сделка по средния курс от фиксинга на Българската народна

банка за последните 6 месеца, считано от деня на подписване на приватизационния
договор.
Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 1995 г., в сила от 1.01.1995 г.).
Чл. 6. Не се допуска уреждане с облигации по външния дълг на задължения
за инвестиции, неустойки по договорите за приватизация, държавни данъци, такси
и други държавни и местни вземания.
Чл. 7. Не се допуска използване на облигации по външния дълг при
приватизация чрез открита продажба на акции.
Чл. 8. Не се допуска използване на облигации по външния дълг за участие в
общинска приватизация.
Чл. 9. Прехвърлянето на собствеността, придобита по реда на тази наредба,
се извършва, след като Министерството на финансите приеме от органа по чл. 3
ЗППДОбП, извършващ приватизационната сделка, необходимите документи за
притежаване от купувача на облигации по външния дълг.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1995 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 5,
ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и
общински предпрития и т. 3 от Решението на Народното събрание за даване на
съгласие за поемане на финансови задължения от Министерския съвет от 21
декември 1993 г. (ДВ, бр. 107 от 1993 г.).
§ 2. Използването на облигации по външния дълг не може да ограничи
другите форми на придобиване на собственост в приватизираните предприятия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 502 на Министерския съвет
от 30 декември 1998 г. за приемане на Наредба
за условията и реда за участие в приватизацията
чрез държавни облигации по външния дълг на
Република България
(ДВ, бр. 6 от 1998 г.)
Параграф единствен. Отменя Наредба за условията и реда за участие в
приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България,
приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 99
от 1994 г.; изм., бр. 21 и 54 от 1995 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 на МС от 19.12.1997 г. за реда за поемане на
задължения на държавата по кредитни и гаранционни споразумения (Загл. изм. ДВ, бр. 101 от 1998 г.)
Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.08.1998 г., бр. 71 от
10.08.1999 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.
кн. 9/98 г., стр. 289; кн. 9/99 г., стр. 218
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1999 г.) Договорите за вътрешни и външни заеми
на министерства и други ведомства, на общини, както и на държавни предприятия
и банки не се гарантират от Република България и задълженията по тях,
включително и за бъдещи периоди, не се поемат от държавата освен в случаите,
когато по установения ред е дадено съгласие от Народното събрание за сключване
на гаранционно споразумение по заема и то е ратифицирано със закон.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 1999 г.) Министърът на финансите съвместно с
другите компетентни органи, упълномощени по установения ред, представлява
Република България в преговорите, свързани с вътрешни и външни заеми и с
държавни гаранции по тях.
Чл. 3. Когато договорите за външен заем или гаранционно споразумение са
ратифицирани от Народното събрание, министърът на правосъдието изготвя
юридическо становище за факта на ратификацията, което служи като уведомление
на кредиторите.
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г.) Предоставянето на държавни гаранции
по кредитни споразумения с външни и вътрешни кредитори може да се извършва
само след съгласието на Народното събрание по предложение на Министерския
съвет.
Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г.) Министерският съвет разглежда
исканията за предоставяне на държавна гаранция за кредитни споразумения за
проекти, отговарящи на следните изисквания:
1. проектът да е в сферата на структуроопределящите отрасли на
икономиката или да е залегнал в инвестиционна програма, одобрена от
Министерския съвет;

2. искането да е придружено от проект за кредитно споразумение и от
анализ на очакваните резултати върху икономиката на страната, опазването на
околната среда и доказана финансова възможност за погасяване на заема;
3. лицето, кандидатстващо за държавна гаранция, да е с доказана стопанска
репутация и с положителни показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност,
степен на задлъжнялост, капиталова адекватност и липса на просрочие при
обслужването на съществуващи заеми и други задължения;
4. да има обезпечение съгласно обичайната банкова практика и застраховка
на имуществото.
Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г.) При необходимост министърът, внасящ
в Министерския съвет предложението за предоставяне на държавна гаранция, може
да изиска допълнителна информация, свързана с изискванията по чл. 5, както и за
намеренията на кредитополучателя по отношение на проекта, становища на
неговите клиенти и на обслужващите го банки.
Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г., изм., бр. 71 от 1999 г.) (1)
Предложенията за сключване на договори за вътрешни и външни заеми на
министерства и други ведомства и на общини, както и за издаване на държавни
гаранции по тях подлежат на одобряване в рамките на бюджетната процедура и се
включват в разчетите на държавния бюджет за следващата финансова година.
(2) В проекта на бюджет за следващата финансова година Министерският
съвет включва списък на одобрените по ал. 1 предложения.
Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г.) Държавната гаранция може да се
реализира само при условие, че титулярят на вземането е предприел необходимите
мерки и действия за събиране от кредитополучателя на гарантирания от държавата
кредит.
Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 101 от 1998 г.) В Министерството на финансите се
води регистър за предоставените държавни гаранции по ред, определен от
министъра на финансите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 10 на Министерския съвет
от 11 февруари 2000 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г.)
§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция",
"министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на
правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството
на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието"
навсякъде в следните актове:
...................................
10. Постановление № 482 на Министерския съвет от 1998 г. за реда за
поемане на задължения на държавата по кредитни и гаранционни споразумения
(обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 101 от 1997 г. и бр. 71 от 1999 г.).
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