
    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

     към 

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА 

No. __________________ / ___________________ 

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА 

1. Наименование/фирма на юридическото 

лице 

 

2. ЕИК   

3. Адрес  на управление  

4. Адрес за кореспонденция  

5. Адрес на електронна поща (имейл)  

6. Телефон  

7. Идентификатор на юридически лица (LEI)  

8. Глобалния идентификационен номер  

(GIIN) 

 

Представлявано от: 

Качество на представляващия  
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1. Име  

2. ЕГН  

3. Гражданство  

4. Номер на личната карта  

5. Дата на издаване на личната карта  

6. Орган, издал личната карта  

7. Постоянен адрес  

8. Адрес за кореспонденция  

9. Телефон  

Представлявано от: 

Качество на представляващия  

1. Име  

2. ЕГН  

3. Гражданство  

4. Номер на личната карта  

5. Дата на издаване на личната карта  

6. Орган, издал личната карта  
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7. Постоянен адрес  

8. Адрес за кореспонденция  

9. Телефон  

 

II. ТРАЕН НОСИТЕЛ 

Декларирам, че желая да получавам информацията, която „Делтасток” АД е задължено да 

ми предоставя на траен носител-електронна поща ______________________________________ 

Допълнителен начин за получаване на информация:  на хартиен носител 

III. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА 

 Декларирам, че представляваното от мен дружество притежава лиценз или е регулирано да 

извършва сделки на финансови пазари от държава членка на ЕС или трета държава: 

кредитна институция                     инвестиционен посредник                 

застрахователно дружество         схема за колективно инвестиране    

управляващо дружество               пенсионноосигурително дружество    

дилър на стоки и стокови деривати              местно предприятие                         

друг институционален инвеститор      

друга финансова институция, която има лиценз или е регулирана от законодателството на 

Европейския съюз и на държавите членки    

2. Желая представляваното от мен дружество да бъде третирано като приемлива насрещна 

страна.     
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3. Желая представляваното от мен дружество да бъде третирано като професионален 

клиент.      

IV. ПАРАМЕТРИ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА ЗА ТЪРГОВИЯ 

С настоящото Приложение заявявам, че желая да открия сметка за търговия в една от 

следните валути:     BGN    EUR    USD 

V. СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА 

С настоящото Приложение заявявам, че желая/не желая „Делтасток“ АД да съхранява моите 

дългови ценни книжа по подсметка към своя депозитарна сметка в депозитарна институция 

и/или в банка-депозитар, респективно в  банка-поддепозитар, както следва: 

 ЖЕЛАЯ     НЕ ЖЕЛАЯ 

VI. ДЕКЛАРАЦИИ 

При подписването на настоящия документ, декларирам, че: 

1. Запознат/а съм с прилаганите от „Делтасток” АД Правила за категоризация на 

клиентите на „Делтасток” АД и ги приемам. 

2. Уведомен/а съм и съм съгласен/а представляваното от мен дружество да бъде 

категоризирано като: 

  професионален клиент      приемлива насрещна страна 

3. Уведомен/а съм, че попадайки в категория „професионален клиент” 

представляваното от мен дружество няма да се ползва от съответната защита 

при предоставянето на услуги и извършването на дейности от "Делтасток" АД, 

и няма да има право да бъде компенсирано от Фонда за компенсиране на 

инвеститорите, както и за евентуалните последици от това. 
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4. Уведомен/а съм, че попадайки в категория „приемлива насрещна страна” 

представляваното от мен дружество ще се ползва с най-ниската степен на 

защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от 

"Делтасток" АД, и няма да има право да бъде компенсирано от Фонда за 

компенсиране на инвеститорите, както и за евентуалните последици от това. 

5. Уведомен/а съм за правото ми да поискам промяна в категорията. 

6. Запознат/а съм със задължението си да уведомявам „Делтасток” АД за всяка 

промяна в данните, имащи отношение към определяне категорията на 

представляваното от мен дружество като клиент. 

7. Запознат/а съм с и приемам Общите условия и Тарифата за лихви, такси и 

комисиони, които са неразделна част от Договора.  

8. Запознат/а съм с и приемам "Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на 

нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови 

ценни книжа на вторичен пазар" и „Политика на „Делтасток“ АД за приемане 

и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на 

първичен пазар на дългови ценни книжа„.  

9. Запознат/а съм и разбирам информацията, включена в съпътстващите 

Договора и Общите условия документи на "Делтасток" АД. 

10. Спрямо представляваното от мен дружество  няма  има повдигнати 

обвинения за тероризъм или финансиране на тероризъм или престъпна 

дейност, блокиране на активи, във връзка с прилагането на мерки срещу 

финансиране на тероризъм и/или уведомления за съмнение за изпиране на 

пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.  
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ЗА КЛИЕНТА: ______________________   ЗА "Делтасток" АД: _________________________________ 

 (подпис)  (подпис) 

       Длъжност: _________________________________________ 

        Име: ________________________________________________ 

        Пълномощно №: ____________________________________ 

Дата: _____________      Дата: _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  

към 

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА 

No. __________________ / __________________ 

 

Образци на Нареждания 

 

 

Нареждане за сделка на вторичен пазар 

КУПУВА / ПРОДАВА 

Дата на сключване: ХХХ XXX XXX 

Емисия (ISIN): ХХХ XXX XXX 

Номинал: ХХХ XXX XXX 

I. Образец на Нареждане за сделка на вторичен пазар 

Клиент: ХХХ XXX XXX  

ЕГФН: ХХХ XXX XXX 

Вальор на сделката: ХХХ XXX XXX 
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Чиста цена: ХХХ XXX XXX 

Сетълмент: ХХХ XXX XXX 

Клиент: Служител: 

/________________________________________/ 

 

 

II. Образец на нареждане за участие на първичен пазар 

 

Нареждане за участие на първичен пазар 

Клиент: ХХХ XXX XXX  

ЕГФН: ХХХ XXX XXX 

УЧАСТИЕ НА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР 

Дата на предлагане: ХХХ XXX XXX 

Емисия/ Емитент: ХХХ XXX XXX 

Номинал: ХХХ XXX XXX 

/________________________________________/ 

Доходност за чиста цена: ХХХ XXX XXX 
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Вид на поръчка (лимитирана/ пазарна) 

Цена на поръчка (само при лимитирана цена) 

ХХХ XXX XXX 

ХХХ XXX XXX 

Сетълмент: ХХХ XXX XXX 

Клиент: Служител: 

/________________________________________/ 

/________________________________________/ 

 

 

III. Образец на нареждане за трансфер на ценни книжа 

 

Нареждане за трансфер на ценни книжа 

Клиент: ХХХ XXX XXX  

ЕГФН: ХХХ XXX XXX 

СВОБОДЕН ТРАНСФЕР НА ЦЕННИ КНИЖА 

Дата на прехвърляне: ХХХ XXX XXX 

Емисия (ISIN): ХХХ XXX XXX 

Номинал: ХХХ XXX XXX 

Договор за търговия с дългови ценни книжа          



    
 

Вид на трансфера (входящ/ изходящ) 

Банка прехвърлител/приобритател 

ХХХ XXX XXX 

ХХХ XXX XXX 

Сетълмент инструкции (сметка): ХХХ XXX XXX 

Клиент: Служител: 

/________________________________________/ 

/________________________________________/ 

 

 

ЗА КЛИЕНТА: ______________________   ЗА "Делтасток" АД: _________________________________ 

 (подпис)  (подпис) 

       Длъжност: _________________________________________ 

        Име: ________________________________________________ 

        Пълномощно №: ____________________________________ 

Дата: _____________      Дата: _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

към 

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА 

No. __________________ / ___________________ 

 

А. Лица, упълномощени да сключват Сделки от името и за сметка на Клиента: 

1. ___________________________________________________________________________(трите имена), 

притежаващ л.к. № ________________________________, издадена на __________________________ 

от МВР-________________, упълномощен с пълномощно с рег. № _____________________________ и 

рег.№ ___________________ на нотариус _____________________________________________________, 

с район на действие района на __________________________________________________районен съд. 

Спесимен от подписа ______________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________(трите имена), 

притежаващ л.к. № ________________________________, издадена на __________________________ 

от МВР-________________, упълномощен с пълномощно с рег. № _____________________________ и 

рег.№ ___________________ на нотариус _____________________________________________________, 

с район на действие района на __________________________________________________районен съд. 

Спесимен от подписа ______________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________(трите имена), 

притежаващ л.к. № ________________________________, издадена на __________________________ 

от МВР-________________, упълномощен с пълномощно с рег. № _____________________________ и 

рег.№ ___________________ на нотариус _____________________________________________________, 

с район на действие района на __________________________________________________районен съд. 

Спесимен от подписа ______________________________________________________________________ 
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Б. Сетълмент инструкции:  

За Клиента: 

Адрес/ Офис Тел./ Факс Ел. Поща Bloomberg 

x x x  x x x  x x x  x x x  

x x x x x x  x x x  x x x  

Сметка Банка IBAN / No BIC / SWIFT 

BGN x x x  x x x  x x x  

EUR x x x  x x x  x x x  

USD x x x  x x x  x x x  

Euroclear/Clearstream x x x  x x x  x x x  

 

За „Делтасток“ АД: 

Адрес/ Офис 
Тел./ Факс/ 

Телекс 
Ел. Поща Bloomberg 

София 1407,  

ул. "Кораб планина"  № . 6 

+359 (2) 811 50 10 /50 

 

+359 (2) 811 50 66 /67 

backoffice@deltastock.bg; 

fixed.income@deltastock.bg   

  

Сметка Банка IBAN / No BIC / SWIFT 

BGN x x x  x x x  x x x  
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EUR x x x  x x x  x x x  

USD x x x  x x x  x x x  

Euroclear/Clearstream x x x  x x x  x x x  

 

 

ЗА "Делтасток" АД: ___________________________ ЗА КЛИЕНТА: ______________________ 

 (подпис)  (подпис) 

Длъжност: ____________________________________ 

 Име: _________________________________________ 

 Пълномощно №: _____________________________ 

Дата: _____________       Дата: ________________ 

    

 

Договор за търговия с дългови ценни книжа          


