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М и л е н а  И л и е в а  С т о е в а

бул. „Витоша”, №39, гр. София, ПК 1000, район Средец, обл. 
Софийска, България
+359 887 792 389

milena.100ewa@gmail.com

Българска 

16 Я н у а р и  1975

Към момента (29.10.2018)
САК (Софийска Адвокатска Колегия) със служебен адрес гр. София, 
1000, ул. “Съборна” 14, ет.4

Адвокат

От 08.02.2018 до момента

Инерком България ЕАД

Председател на Съвета на Директорите 

Октомври 2012-21 Февруари 2018

Адвокатско Дружество „Стоева и Салтирова“

Адвокат и Управляващ Съдружник
Консултиране, правна помощ, изготвяне на жалби и процесуално 
представителство на Производители на ел. енергия от ВЕИ и Българската 
фотоволтаична асоциация.

Правни консултации и пълно правно обслужване на дейността на 
Дружества, които притежават и експлоатират електрически централи 
(ФЕЦ, ВяЕЦ, ВЕИ)

Участие в експертни работни групи за разработване на Правила, 
Наредби, Методики, Общи условия и др. документи свързани с регулация 
на правоотношения в сферата на енергетиката.
Участие във форуми, кръгли маси, дебати, обсъждания и др. за 
изграждане на стратегии за промяна на законодателството в сферата на
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енергетиката.
Подготовка на жалби/ заявления/ молби и др. на Производители на 
електрическа енергия от ВЕИ и представителство по спорове пред 
Комисия за защита на конкуренцията (вкл. и извършване на 
концентрации), Комисия за защита от дискриминация и до Комисия на 
европейските общности (Европейска комисия, относно неспазване на 
правото на Общността);

Април 2012-Октомври 2012

“Соларпро Холдинг” АД 

Старши юрисконсулт

Октомври 2012- до сега

САК (Софийска Адвокатска Колегия) със служебен адрес гр. София, 
1000, ул. “Съборна” 14, ет.4
Адвокат

От Декември 2012 до сега
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Външен експерт, включен в списъка на външни експерти, които могат да 
участват в извършването на одити при условията и по реда на глава IX от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

От Март 2008 г. до Септември 2011
„ЧЕЗ Разпределение България”АД, гр. София, ул. „Цар Симеон”№ 330

„Елавен Юрисконсулт” на пряко подчинение на Изпълнителния 
директор, при съвместно заемане на длъжност Секретар на 
Управителният съвет.

Процесуално представителство по значими за Дружеството съдебни 
производства пред ВАС (Върховен Административен Съд) -  за отмяна на 
решение на ДКЕВР за тримесечното отчитане на електромери, за отмяна 
на решение на ДКЕВР за приемане на цени на допълнителните услуги 
(дело 2008 и дело 2010), за отмяна на решение на ДКЕВР за изменения в 
Лицензията на Дружеството, за отмяна на решения на ДКЕВР за нови 
цени на ел. Енергия, съотвено за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 год., 
за спиране на предварителното изпълнение на гореописаните решения, 
които имат допуснато по силата на Закон предварително изпълнение и др. 
производства пред ВАС със страна ДКЕВР. Подготовка и участие в 
заседания пред КЗК (Комисия за защита на конкуренцията) в 
производства образувани по заявления на трети лица срещу дейността на 
Дружеството. Подготовка и участие в заседания пред КЗД (Комисия за 
защита от дискриминация) в производства образувани по жалби на лица 
срещу дейността на Дружеството.
Участие в създаването на вътрешни за Дружеството документи, 
процедури и политики и синхронизиране на съответните процедури с 
нормативните изисквания на регулаторната рамка.
Подпомагане ежедневната дейност на Изпълнителният директор и 
дейността на Управителния и Надзорния съвет.
Активно участие при извършване на няколко организационни и
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От 01.01.2007 до март 2008 г.

„ЧЕЗ България” ЕАД гр. София, ул. „Е.С. Раковски” № 140, 
„Електроразпределение Плевен”АД гр. Плевен,, ул. „Дойран ”№ 73

„Ръководител Отдел Административно правни дейности” /считано от 
01.05.2007 Ръководител Отдел „Административно правен”/ в 
„Електроразпределение-Плевен” АД гр. Плевен, при съвместно заемане (по 
втори трудов договор, за същият период) на длъжност „Ръководител 
правна служба/сектор Вещно правно обслужване и обслужване на 
клиенти. Управление на собствеността” в „ЧЕЗ България” ЕАД гр. 
София (Дружество с едноличен собственик на капитала ЧЕЗ а.с. -  
мажоритарен собственик на „Електроразпределение-Плевен” АД гр. 
Плевен)
Подготовка и извършване на преобразуване на търговското Дружество, 
чрез вливане при условията на универсално правоприемство на активите 
и пасивите в „Електроразпределение -  Столично” АД (преименувано на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД).
Активно участие при извършване на няколко организационни и 
структурни промени на Дружеството.
Участие в заседания пред ВАС по значими дела и производства с искане 
за спиране на предварителното изпълнение на Решения на ДКЕВР и КЗК. 
Пълномощник на Дружествата по сделки с предмет придобиване на право 
на собственост и вещни права с голяма материален интерес.

От 05.01.2007 год.- до м.Ноември 2007 год.
„Електроразпределение-Плевен” АД гр. Плевен, ул. Дойран 73,

Член на Управителният съвет на „Електроразпределение-Плевен” АД гр. 
Плевен, вписан с решение №44/05.01.2007 год. по ф.д. 833/2000 год. по 
описа на ПОС.

Управление на дейността на Дружеството, участие в заседания на 
Управителният съвет, отчитане на дейността в заседания на Надзорният 
съвет, с права и задължения съгласно Договор за възлагане на 
управлението на „Електроразпределение-Плевен” АД.

От м. Декември 2005 год. -  до 29.12.2006 год.
„Електроразпределение-Плевен” АД гр. Плевен, ул. Дойран 73,

Началник Отдел "Правен"

Подготовка и извършване на преобразуване на търговското 
Дружество, чрез отделяне на част от активите и пасивите от 
капитала на Дружеството, свързани с извършване на дейността 
„обществена доставка на електрическа енергия” и преминаването 
им в капитала на съществуващо дружество „ЧЕЗ Електро България”
АД.
Участие в заседанията пред ВАС по значими дела и производства с 
искане за спиране на предварителното изпълнение на Решения на 
ДКЕВР и КЗК.
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Пълномощник на Дружеството по сделки с предмет придобиване на 
право на собственост и вещни права с голям материален интерес. 
Активно участие при извършване на няколко организационни и 
структурни промени на Дружеството.

От м. 04.2002 год. -  до м. 12.2005 год.
„Електроразпределение-Плевен” ЕАД гр. Плевен, ул. Дойран 73 

Юрисконсулт отдел "Правен" и Началник на отдел Правен

Подготовка и участие при извършването на приватизационна 
продажба на акции от капитала на Дружеството (2004-2005 год.). 
Участие в срещи по текущи проекти на Дружеството, работни 
срещи в ДКЕВР и МИЕТ, работни групи по проверки от ДКЕВР, 
КЗК и др.;
Процесуално представителство във връзка със защитата на 
интересите на Дружеството по значими дела, водени от или срещу 
него.
Активно участие при извършване на няколко организационни и 
структурни промени на Дружеството.

От 2000 год.—  до 2002 год.
Института за регионални и международни изследвания - София по проект за 
застъпничество и лобиране в защита на граждански интереси
Координатор на регионален проект за връзки с местната власт към 
Института за регионални и международни изследвания - София по проект за 
застъпничество и лобиране в защита на граждански интереси

От 2001 год. -  до 2002 год.
Окръжен съд гр.Плевен

Съдебен кандидат
Съдебен стаж съгласно Закона за съдебната власт в окръжна следствена 
служба, Окръжна Прокуратура Плевен, Районна прокуратура Плевен, 
Окръжен съд плевен и Районен съд Плевен;

Декември 2000 год.
Великотърновски университет «Св.Св. Кирил и Методий» Юридически 
факултет, Специалност Право

Магистър по право

Защитена юридическа правоспособност

1. Двугодишно обучение в практики по застъпничество и лобизъм -  
Институт за регионални и международни изследвания, гр. София;
2.Обучение за работа с медии и кризисен ПР - Институт за регионални и 
международни изследвания, гр. София, Институт Отворено общество, гр. 
София, ЗМ България;
3.Обучение за придобиване на умения за създаване на коалиции в защита



на граждански интереси -  Институт Отворено общество в 3 годишен 
Проект финансиран от United States Agency for International Development 
(USAID)
2. Курс Soft skills в модул Лидерски умения -  организиран от Varna 
Business Services;
3. Семинар Подготовка на електроразпределителното дружество за 
извършване на приватизационна продажба на акции -  организиран от 
Министерство на енергетиката в Италия.
4. Участие в периодично провеждани семинари, във връзка с промяна на 
законодателството, относимо към дейността на
електроразпределителните дружества, организирани от Съюза на 
юристите в България, КЗК, МИЕТ и др.;
6. Обучение за водене на преговори -  две завършени нива;
7. Обучение за решаване на конфликти, екскалация на конфликти в групи.
8. Курсове за придобиване на умения за работа с софтуерни приложения 
от Windows office packet;
9. Езикови курсове за повишаване на нивото на владеене на Английски 
език.
10. Участие в семинар организиран от КЗК за представяне на практиката 
на USA залегнали в антитръстовото законодателство.
11. Участие в семинар, организиран от КРИБ и Министър по управление 
на средствата от Европейският съюз, за указания за изготвяне на 
проектни предложения по програми финансирани от ЕС.

Лични УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път 
или в професията, но не 
непременно удостоверени с 
официален документ или 
диплома.

Периодични курсове за повишаване на квалификацията, 
специализирани обучения и др.

Теоретични и практически познания в областта на застъпничеството, 
лобирането и медиацията. Участие в застъпнически кампании, 
обучения, теоретични разработки и др.

Корпоративно правно консултиране на Дружества в сферата на 
енергетиката

М а й ч и н  е зи к  

Д р у г и  е зи ц и

• Четене
• Писане
• Разговор

• Четене
• Писане
• Разговор

Български

Ру с к и

Добро
Добро
Добро

Английски
Отлично
Отлично
Отлично
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СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ВАЖИ ЗА СРОК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ОТ ШЕСТ
Per. № 117335 МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 18.10.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ  

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МИЛЕНА ИЛИЕВА СТОЕВА
ЕГН/ЛНЧ: 7501163997
РОДЕН(А): 1 6 .0 1 .1 9 7 5 , гр . П л е в е н  о б щ . П л е ве н  обл . 

П л евен
ГРАЖДАНСТВО: България
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София 

УЛ КРАИЩЕ №25
М А Й К А : К А М Е Л И Я  М И Л К О В А  П Е Ш А К О В А

БАЩА: ИЛИЯ НЕДЕВ СТОЕВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

С л у ж и те л  Б ю ро  С ъдим ост:  ....... .....................................................
' /Цветанка Караиванова/

-г . . v А, ■'
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DECLARATION 
Under Art. 234, para 3 o f the CA

Д Е К Л А РА Ц И Я

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

The undersigned, M ILEN A  ILIE V A  
STO EVA, PIN 7 5 0 1 163997  a Bulgarian 
citizen, bom  on 16 .01 .1975  holding ID No 
6 4 4313796  issued by the Ministry o f 
Interior - Sofia on 04 .09 .2012 , in my 
capacity o f nominated member o f  the 
Supervisory Board o f "C E Z  
R A Z PR E D E L E N IE  B U LG A R IA ” AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register o f 
the Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
o f Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost", 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., 
Benchmark Business Center (the 
"Com pany")

Аз, долуподписаният, М И Л ЕН А  И Л И ЕВ А  
СТО ЕВА , ЕГН 7501163997, български 
гражданин, роден на 16.01.1975 г., 
притежаващ л.к № 644313796, издадена от 
МВР -  София на 04.09.2012 г., в качеството 
ми на номиниран за член на Надзорния 
Съвет на „Ч ЕЗ РА ЗП РЕ Д Е Л Е Н И Е  
Б Ъ Л Г А Р И Я “ АД, акционерно дружество, 
вписано в Търговски регистър и регистър 
на Ю ЛНЦ към Агенция по вписванията под 
ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „М ладост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“),

DECLARE THAT: С НАСТОЯЩ ОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I have never been a member o f a 

management or supervisory body o f a 
company terminated due to bankruptcy in 
the last two years preceding the date o f 
the declaration o f insolvency where there 
are unsatisfied creditors.

1. Не съм бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, 
прекратено поради несъстоятелност, 
през последните две години, 
предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, при 
което са останали неудовлетворени 
кредитори.

2. I have never been a manager or member 
o f a management or supervisory body o f 
a company, which was established by an 
effective penalty decree non fulfilment o f 
obligations on creation and preservation 
on its defined levels o f stocks under the 
Act on stock o f oil and petroleum 
products.

2. Не съм бил управител, нито член на 
управителен или контролен орган на 
дружество, за което е било установено с 
влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване 
на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти.

3. I'm not a spouse or relative in a direct, 
collateral line or by marriage to another 
member o f  the Supervisory or 
Management Board o f the Company.

3. Не съм съпруг или роднина по права, 
съребрена линия или по сватовство на 
друг член на Надзорния или 
Управителния съвет на Дружеството.

4. In compliance with the requirements o f 
the Commercial Act and the Statute o f 
the Company, there are no obstacles to 
be elected and appointed as member o f 
the Supervisory Board o f the Company.

4. С оглед изискванията на Търговския 
закон и Устава на Дружеството, няма 
пречки да бъда избран и назначен за 
член на Надзорния Съвет на 
Дружеството.

In connection with the above, I hereby Във връзка с горното, с настоящото



AGREE: СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
to be elected as, entered in the commercial 
register, as well to perform the rights and 
obligations o f  a member o f the Supervisory 
Board o f "CEZ RAZPREDELENIE 
BULGARIA" AD, in accordance with the 
Bulgarian legislation and the Statute o f the 
Company.

да бъда избран за, вписан в търговския 
регистър, както и да изпълнявам правата и 
задълженията на член на Надзорния Съвет 
на „Ч Е З РА ЗП РЕ Д Е Л Е Н И Е  
Б Ъ  Л Г  А РИ Я “ АД, в съответствие с 
действащото българско законодателство и 
Устава на Дружеството.

I am aware o f the criminal responsibility I 
bear under art. 313 o f the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, за декларирането на неверни данни.

D EC LA R ER : Д Е К Л А РА ТО Р:

i /  / /
vy

На 19.10.2018 г., Нели Лукова, нотариус в район PC София, per. № 
536 на Нотариалната камара, удостоверядамлюддисите върху този 
документ, положени от: МИДЕНА И ЛИЕВА_д2ю рВА;— ER
7501163997
с местожителство гр. (сАСофия 
Per. № 14680, С ъбрак^акса: 1Л.



DECLARATION
Under art. 237, para 3 of the CA and art. 114b 

of the Law on Public Offering of Securities

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и чл. 1146 
от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа
The undersigned, MILENA ILIEVA 
STOEVA, PIN 7501163997

Аз, долуподписаният, МИЛЕНА ИЛИЕВА 
СТОЕВА, ЕГН 7501163997,

in my capacity of nominated member of the 
Supervisory Board of MCEZ 
RAZPREDELENIE BULGARIA” AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register of the 
Juridical person with non-profit purpose register 
to the Registry agency under UIC 130277958, 
with registered office: Republic of Bulgaria, 
Sofia 1784, region "Mladost", 159 
"Tsarigradsko shosse" Blvd., Benchmark 
Business Center (the "Company")

в качеството ми на номиниран за член на 
Надзорния Съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерно дружество, 
вписано в Търговски регистър и регистър на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК 
130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град София 
1784, район „Младост”, бул. „Цариградско 
шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център 
(„Дружеството“),

DECLARE THAT: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I do not participate as a general partner in 

commercial companies.
1. Не участвам като неограничено отговорен 

съдружник в търговски дружества.
2. I do not owe any capital and have no control 

over entities:
2. НЕ притежавам капитал и не упражнявам 

контрол върху юридически лица.
3. I am appointed as procurator, manager, 

member of a board or member of a 
management or supervisory body in the 
following entities (including companies or 
cooperatives):

3. Назначен съм за прокурист, управител, член 
на съвет или член на управителен или 
контролен орган в следните юридически 
лица (включително търговски дружества или 
кооперации):

member of the Management body of “Inercom 
Bulgaria” EAD UIC 204757298.

член на Съвета на директорите на „Инерком 
България“ ЕАД, ЕИК 204757298;

4. I have not been aware of current and future 
transactions for which I think I can be 
recognized as an interested party, with the 
exception of current or future legal 
commitments and litigation.

4. Не са ми известни настоящи и бъдещи 
сделки, за които считам, че мога да бъда 
признат за заинтересовано лице, с 
изключение на текущи или бъдещи 
адвокатски ангажименти и процесуално 
представителство.

I am aware of the criminal responsibility I bear 
under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, която 
нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 
декларирането на неверни данни.

Date: 18.10.2018

D ^ ^ E R :

Дата:18.10.2018

д е к л ^ ^ р е Г'

Mil^na^lieva ̂ toeva Милен^Цлиева Стоева



Веселин
Захариев

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

I 2013— Сега
Mane Capital
Partner | Investm ent Banking
O Основател на Mane Capital като водеща практика 
O Глобална платформа с центрове в Женева и Лондон 
О Води изкупуването на KBCS в България

|  2009—2013
КВС Securities  
Head o f Corporate Finance
O Управлява бизнеса за корпоративни финанси 
О Направи KBCS #1 инвестиционна банка в България 
О Координира трансакциите в ЦИЕ

Balkan Capital Management 
Executive D irector
O Управлява 3 фонда c активи от 17 милиона 
О Инвестиции в ЦИЕ & Източна Европа 
О Диверсификация от акции до фиксиран доход

|  2007—2009

Sofia International Securities  
Head o f Corporate Finance
O Прави корпоративните финанси на СИС водещи 
О Консултира по водещи сделки на капиталовите пазари 
О Изгражда дивизията за Корпоративни финанси

|  2006—2007
De Ferrari
Investm ent Manager
O Управлява дяловите инвестиции на фонда 
О Координира стратегията с Италианските партньори 
О Основава инвестиционната практика в България

СТАРТЪП ИНВЕСТИТОР
О Инвеститор в няколко стартъпи 
О Менторство и контакти за да помогнем на стартъпите 
О Привлякъл множество инвеститори в стартъпи

ф София, България 

(£) +359 893 540 004 
И  Vesselin.Zahariev@gmail.com

КАКВО МЕ ВЪЛНУВА
Deal Maker
Аз съм ръководил няколко от най-големите 
сделки в България и ЦИЕ, развил съм 
инвестиционни практики и познавам 
практически всички важни хора в България. 
За мен работата, упорството и желанието 
да се помогне са основни за дългосрочния 
успех на всяко начинание.

Инвестиции в стартъпи
Виждайки стотици бизнеси да успяват или 
да се провалят, искам да помогна на млади 
предприемачи да развият бизнесите си, 
било то с правилния съвет и контакт или с 
инвестиция в правилния момент.

Образование
Вярвам че инвестицията в образование 
помага да се изградят бъдещи лидери, 
нови бизнеси и да направи икономиката по- 
конкурентна и искам да помогна да се 
промени подхода ни към образованието.

1 2 00 7 -2 00 8  ORGANIZATIONS
The German Marshall Fund 
of the United States 

STRENGTHENING TRANSATLANTIC COOPERATION

G M  F

LANGUAGES
Bulgarian
English
Spanish
German
Russian

•  • • • •  
•  • • • •

•  • • • •  
•  • • • •

EDUCATION
Vlerick Business School
International Finance & Negotiations

University fo r National & World Economy
M.S. in Marketing and Management

mailto:Vesselin.Zahariev@gmail.com


СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 1 17 18 3

ВАЖИ ЗА СРОК 
ОТ ШЕСТ 
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 1 8 .1 0 .2 0 1 8  г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ  

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН съд,
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София
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НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

С л уж и те л  Б ю ро С ъдимост:
\ райванова/

Стр. 1/1



DECLARATION
Under Art. 234, para 3 o f the CA

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

The undersigned, Veselin Alexandrov 
Zahariev, PIN 7711166347, a Bulgarian 
citizen, born on 16.11.1977, holding ID No 
646016886, issued by the Ministry o f  
Interior -  Sofia on 24.08.2015, in my 
capacity o f nominated member o f the 
Supervisory Board o f "CEZ  
RAZPREDELENIE BULGARIA” AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register o f  
the Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
o f Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost", 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., 
Benchmark Business Center (the 
"Company”)

Аз, долуподписаният, Веселин Александров 
Захариев, EIH 7711166347, български 
гражданин, роден на 16.11.1977г., 
притежаващ л.к № 646016886, издадена от 
МВР -  София на 24.08.2015г., в качеството 
ми па номиниран за член на Надзорния 
Съвет па „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерно дружество, 
вписано в Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ към Агенция но вписванията под 
ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“),

DECLARE THAT: С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I have never been a member o f a 

management or supervisory body o f a 
company terminated due to bankruptcy in 
the last two years preceding the date o f  
the declaration o f insolvency where there 
are unsatisfied creditors.

1. Не съм бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, 
прекратено поради несъстоятелност, 
през последните две години, 
предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, при 
което са останали неудовлетворени 
кредитори.

2. I have never been a manager or member 
o f a management or supervisory body o f  
a company, which was established by an 
effective penalty decree non fulfilment o f  
obligations on creation and preservation 
on its defined levels o f stocks under the 
Act on stock o f oil and petroleum 
products.

2. Не съм бил управител, нито член на 
управителен или контролен орган на 
дружество, за което с било установено с 
влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване 
на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти.

3. I'm not a spouse or relative in a direct, 
collateral line or by marriage to another 
member o f the Supervisory or 
Management Board o f the Company.

3. Не съм съпруг или роднина по нрава, 
съребрена линия или по сватовство на 
друг член на Надзорния или 
Управителния съвет на Дружеството.

4. In compliance with the requirements o f  
the Commercial Act and the Statute o f  
the Company, there are no obstacles to 
be elected and appointed as member of  
the Supervisory Board o f the Company.

4. С оглед изискванията на Търговския 
закон и Устава на Дружеството, няма 
пречки да бъда избран и назначен за 
член на Надзорния Съвет на 
Дружеството.

In connection with the above, I hereby Във връзка с горното, с настоящото



AGREE: СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
to be elected as, entered in the commercial 
register, as well to perform the rights and 
obligations of a member of the Supervisory 
Board of "CEZ RAZPREDELEN1E 
BULGARIA” AD, in accordance with the 
Bulgarian legislation and the Statute of the 
Company.

да бъда избран за, вписан в търговския 
регистър, както и да изпълнявам правата и 
задълженията на член на Надзорния Съвет 
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, в съответствие с 
действащото българско законодателство и 
Устава на Дружеството.

I am aware of the criminal responsibility I 
bear under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect datq/?

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 3 EL от Наказателния 
кодекс, за деклариращото на неверни данни.

D E O ^R E R :
/ /  / " "" .....

ДЕКЛАРАТОР:

Veselm Alexandrov Zahariev Веселин Александров Захариев

На 25.10.2018 г., Снежанка СТОЯНОВА, 
Н о т а р и у с  в район Районен съд -  София, 
per. № 107 на Нотариалната камара, удостоверявам 
подписите върху този документ, положени от :
ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ,
ЕГН  7711166347
с адрес : София, ул. Позитано 3, ет. 6

Per. № 20240/2018 Събрана такса:

НОТАРИУС:

Маргарита Пеева
МОЩНИК-НОТАРИУС

ganta Peeva -  Assistant NOTARY 
aw Notary SnvihanKa Stoyanova N o )07 
•n o  tor SOFIA R a tiona l Court area

http://notaric.net



DECLARATION

Under art. 237, para 3 of the CA and art. 114b 
of the Law on Public Offering of Securities

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, an. 3 от Търговския закон и чл. 1146 
от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа
The undersigned, Veselin Alexandrov Zahariev, 
PIN 7711166347

Аз, долуподписаният, Веселин Александров 
Захариев, ЕГН 7711166347,

in my capacity of nominated member of the 
Supervisory Board of "CEZ RAZPREDELEN1E 
BULGARIA" AD, a joint stock company 
registered in the Commercial register and in the 
register of the Juridical person with non-profit 
purpose register to the Registry agency under 
UIC 130277958, with registered office: 
Republic of Bulgaria, Sofia 1784, region 
"Mladost", 159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., 
Benchmark Business Center (the "Company")

в качеството ми на номиниран за член на 
Надзорния Съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерно дружество, 
вписано в Търговски регистър и регистър на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК 
130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град София 
1784, район „Младост”, бул. „Цариградско 
шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център 
(„Дружеството“),

DECLARE THAT: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I do not participate as a general partner in 

commercial companies.
1. Не участвам като неограничено отговорен 

съдружник в търговски дружества.
2. I have at least 25% of the capital (either 

directly or indirectly at least 25% of the 
votes in the General Assembly) or have 
control over the following entities:

2. Притежавам поне 25% от капитала (или 
пряко или непряко поне 25% от гласовете в 
общото събрание) или имам контрол върху 
следните юридически лица:

Have...... % stake in ".........." .....U IC ............. ; Притежавам ...... % от капитала на „..........“.... ,
ЕИК............;

3. I am appointed as procurator, manager, 
member of a board or member of a 
management or supervisory body in the 
following entities (including companies or 
cooperatives):

3. Назначен съм за прокурист, управител, член 
на съвет или член на управителен или 
контролен орган в следните юридически 
лица (включително търговски дружества или 
кооперации):

member of the Management body of Mane 
Capital AD, UIC 202402882

член на Управителния съвет на „МЕИН 
КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 202402882;

member of the Management body of Tulip 
Capital EOOD, UIC 204465415

член на Управителния съвет на „ТЮЛИП 
КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204465415;

4. I have not been aware of current and future 
transactions for which 1 think I can be 
recognized as an interested party, with the 
exception of current or future legal 
commitments and litigation.

4. Не са ми известни настоящи и бъдещи 
сделки, за които считам, че мога да бъда 
признат за заинтересовано лице, с 
изключение на текущи или бъдещи 
адвокатски ангажименти и процесуално 
представителство.

I am aware of the criminal responsibility I bear 
under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, която 
нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 
декларирането на нев^рци данни.

Date: 19.10.2018 /  / Дата: 19.10.2018 / /  J
^ ^ ^ ^ А Р А Т О Р :

Vegelinr Alexandrov Zahariev Веселин Александров Захариев



ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Име Георги Иванов Спасов

Националност

Роден

Българин

22 февруари 1962 г. град Пловдив

Образование 1995 -  Магистър по Банково и Финансово право (LL.M., Лондон)

1988 -  Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет 

1976-1981 -  ПГ с преподаване на английски език „Георги Кирков“, Пловдив

Следдипломна

квалификация

Ноември 2000 -  Обучение по европейско право, Ти Ем Си Асер Институт, 
Асер Колидж ъф Юръп, Хага, Нидерландия

Ноември/декември 1998 -  Европейско право, Ти Ем Си Асер Институт, 
Асер Колидж ъф Юръп, Хага, Нидерландия

Юни/юли 1997 -  Европейско банково право, Университетски колеж по 
право, Лондон

Правни аспекти на международните финанси, Лондон (сертификати)

1993 -  1994 -  Банково и финансово право, Куин Мери & Уестфийлд 
Колидж, Университет Лондон, Обединено кралство

Интензивен курс по немско търговско право, София (сертификат)

Септември 1989 -  август 1990 -  Търговско и банково право, ценни книжа, 
Университет Сока, Хачиоджи, Япония

Международно право и международни отношения, Софийски университет, 
Юридически факултет

Други
професионални

позиции

1988 -  2018 -  Асистент, старши асистент, главен асистент, хоноруван 
преподавател по търговско право Софийски университет, Юридически 
факултет, Катедра „Гражданскоправни науки“,

2016 -  член на панелите на Помирителите и Арбитрите на Международния 
център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID), посочен от 
Република България

Професионален
опит

1999-се га  -  Управляващ съдружник, Адвокатско съдружие „Спасов и 
Братанов“

1993 -  1999 -  Съдружник, Адвокатско съдружие „Братоев, Конов, Спасов и 
Мичев“

1991 -  1993- Главен юрисконсулт, ТСБанкАД 

1988 -  Стажант -  юрист, Софийски градски съд

Международен
опит

Изпълнение на различни практически (без обучения и конференции) 
професионални задачи в 20 юрисдикции, включително участие в арбитраж 
на МТК в Испания (подпомагащ български адвокат в спор между търговски 
дружества), участие като експерт по българско право (посочен от МРРБ) в 
арбитраж на МТК в Париж подпомагане експерта по българско право в 
арбитраж на МТК в Берлин, водещ адвокат на защитата на България 
(Министерство на транспорта) в арбитраж на МТК в Париж, участие в 
съдебен спор в Австрия (подпомагащ български адвокат в спор между 
търговски дружества), подпомагащ експерт по българско право за МТК 
арбитраж във Виена, Австрия, даване на становище по българско право по 
съдебен спор в Испания, даване на становище по арбитражен спор в



Швейцария, събиране на присъдени в полза на еднолично дружество с 
държавно имущество суми в Кувейт.

Професионално
членство

Софийска адвокатска колегия

Международни
конференции

Април 2012 -  Лектор, Технически Семинар на Регионалния Европейски 
Комитет на Международната Асоциация на Гаранционните Фондове, 
София

Септември 2000 -  Съорганизатор, Работна среща, 18-ти Международен 
симпозиум по икономически престъпления, Джийзъс Колидж, Кеймбридж, 
Обединено кралство

Ноември 1997 -  Лектор, Промени в Европа: От Рим до Маастрихт и 
Амстердам, НДК, София

Октомври 1997 -  Лектор, Закон за банкови кризи и несъстоятелност на 
банките при икономиките в преход, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

Януари 1996 -  Лектор, Форум на българските емитенти и инвеститори, 
Шератон, София

Май 1995 -  Лектор, Развиващите се финансови пазари и международните 
финансови институции, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

Езици Английски, руски

Публикации Член на редколегията на списание „Търговско Право“

Списък на публикациите на английски език:

The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008: 
Chapter 7 -  Bulgaria, p.34-38.Global Legal Group, (c Александър Ангелов)

Structuring Leveraged Acquisitions in Bulgaria. International Financial Law 
Review -  Mergers and Acquisitions 2004. p. 100 -  103 © Euromoney Insitutional 
Investor 2004, London, UK. (c Васил Хаджов)

Securitisation in Bulgaria. Global Securitisation and Structured Finance 2003. p. 
260 -  263. © 2003 Globe White Page, London, UK.

ESCO Cross-border and Internal Financing. International Financial Law Review 
-  Structured Finance Yearbook 2003. p. 55 -  56. © Euromoney Institutional 
Investor 2003, London, UK. (сЖана Джамбазова).

Regulatory Issues of the Banking Crisis in Bulgaria, (chapter in) “Bank Failures 
and Bank Insolvency Law in Economies in Transition”, Kluwer International 
Publishing Group, due in 1998/9

Legal Aspects of Access to the Capital Market, International Bar Association 
Eastern European Forum Newsletter, Summer 1996, v. 6, No. 1; (reprinted in) 
International Bar Association Capital Markets Forum 1996 Yearbook

Starting from the ground Zero: The New Bulgarian Securities Act, (chapter in) 
Emerging Financial Markets and International Financial Institutions, (co-ed. 
Andenas, M. and Norton, J.), Kluwer International Publishing Group, 1996

Civil and Commercial Law Reform in Bulgaria, International Bar Association 
Bulletin, autumn-winter 1993

Commercial Banks in Bulgaria, (co-author), Bulgarian Quarterly, autumn-winter 
1992

An Overview of the New Bulgarian Constitution, Austrian Journal of International 
and Public Law, 44, 1992



Списък на публикациите на български език

„Правно положение на клоновете на чуждестранни лица и сделки с 
предприятията им“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2013 г.

„За лихвата при договора за банков кредит“. Правни изследвания в памет 
на професор Иван Апостолов, с. 325 -  340. София, 2001 г. изд. Улпиан 
ЕООД

“Въпроси на кредитирането в практиката на Съда на Европейските 
Общности”. “Търговско право”, бр. 4/1999 г., с. 38 -48.

“Търговия с акции, получени безвъзмездно по реда на чл. 23а ЗППДОП”. 
“Собственост и право”, бр. 5/1997 г., с. 63 -  66.

“Вторичен пазар на ценни книжа и тяхното публично предлагане”. 
“Финансов форум”, бр. 4/1997 г. с. 14 -  18, (препечатки в : “Финанси и 
право” (дайджест) и в-к “Български бизнес”)

“Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 от 
Търговския закон”. “Търговско право”, бр. 2/1997 г., с. 29 -  36.

“Юридическа рамка на чуждестранните инвестиции на българския 
капиталов пазар”. “Пазар и право” (дайджест), август 1996 г. с. 42-45.

“Влиянието на Международния валутен фонд, Световната банка и 
асоциирането с Европейската Общност върху моделирането на 
българското банково законодателство”. “Търговско право, бр. 3/1995 г. с. 
13-23.

“Лондонската фондова борса”. “Търговско право, бр. 1/1995 г. с. 34-38.

Фондови борси и борсова търговия, (т. 1 - 8 от глава трета, Дял втори) в: 
Ценни книжа. Фондови борси. Инвестиционни дружества. София, ИК “Труд 
и право”, 1995 г. , с. 216 -  257.

Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. 
Кратък коментар. ИК “Фенея”, София, 1995 г. с. 57-80.

“Проблеми на съотношението на съпружеската имуществена общност с 
имуществото на съпруга едноличен търговец", сп."Търговско право", 3/93, 
с. 31 -4 0 .

"Търговските банки в България", (съавтор), "Бългериън куотърли", есен- 
зима 1992, с. 127 -  141.

"Кворум, мнозинство и присъствие на Общото събрание на акционерите", 
сп."Търговско право", 3/92, с. 21 -  27.

“Вписване на ценни книжа на японските фондови борси” - сп."Търговско 
право", 1/92, с. 2 2 -2 5 .

"Causa" и "consideration" /сравнително правно изследване/ Годишник на 
СУ,Юридически Факултет, т. 85, 1992, с. 103 -  130.

Сборник казуси по облигационно право, (участие), София, 1991 г.
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DECLARATION 
Under Art. 234, para 3 of the CA

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

The undersigned, Georgi Ivanov Spasov, 
PIN 6202224667, a Bulgarian citizen, born 
on 22.02.1962 holding ID No 647194582, 
issued by the Ministry of Interior - Sofia on 
18.08.2017 in my capacity of nominated 
member of the Supervisory Board of "CEZ 
RAZPREDELENIE BULGARIA" AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register of 
the Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
of Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost", 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., 
Benchmark Business Center (the 
"Company")

Аз, долуподписаният, Георги Иванов 
Спасов, ЕГН 6202224667, български 
гражданин, роден на 22.02.1962 г., 
притежаващ л.к № 647194582, издадена от 
МВР -  София на 18.08.2017 г., в качеството 
ми на номиниран за член на Надзорния 
Съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерно дружество, 
вписано в Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под 
ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“),

DECLARE THAT: С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I have never been a member of a 

management or supervisory body of a 
company terminated due to bankruptcy in 
the last two years preceding the date of 
the declaration of insolvency where there 
are unsatisfied creditors.

1. Не съм бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, 
прекратено поради несъстоятелност, 
през последните две години, 
предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, при 
което са останали неудовлетворени 
кредитори.

2. I have never been a manager or member 
of a management or supervisory body of 
a company, which was established by an 
effective penalty decree non fulfilment of 
obligations on creation and preservation 
on its defined levels of stocks under the 
Act on stock of oil and petroleum 
products.

2. Не съм бил управител, нито член на 
управителен или контролен орган на 
дружество, за което е било установено с 
влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване 
на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти.

3. I'm not a spouse or relative in a direct, 
collateral line or by marriage to another 
member of the Supervisory or 
Management Board of the Company.

3. Не съм съпруг или роднина по права, 
съребрена линия или по сватовство на 
друг член на Надзорния или 
Управителния съвет на Дружеството.

4. In compliance with the requirements of 
the Commercial Act and the Statute of 
the Company, there are no obstacles to 
be elected and appointed as member of 
the Supervisory Board of the Company.

4. С оглед изискванията на Търговския 
закон и Устава на Дружеството, няма 
пречки да бъда избран и назначен за 
член на Надзорния Съвет на 
Дружеството.

In connection with the above, I hereby Във връзка с горното, с настоящото
AGREE: СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
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to be elected as, entered in the commercial 
register, as well to perform the rights and 
obligations of a member of the Supervisory 
Board of "CEZ RAZPREDELENIE 
BULGARIA" AD, in accordance with the 
Bulgarian legislation and the Statute of the 
Company.

да бъда избран за, вписан в търговския 
регистър, както и да изпълнявам правата и 
задълженията на член на Надзорния Съвет 
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, в съответствие с 
действащото българско законодателство и 
Устава на Дружеството.

I am aware of the criminal responsibility I 
bear under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, за декларирането на неверни данни.

v DECLARER: / Г
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Ha 18.10.2018 г., ВЕСЕЛА ЧЕРВЕНКОВА/нота 
Нотариалната камара, удостоверявам 
ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ, ЕГН: 6 '
Per. № 9581

Нотариус:





DECLARATION 
Under art. 237, para 3 of the CA and art. 

114b of the Law on Public Offering of 
Securities

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и чл. 
1146 от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа
The undersigned, Georgi Ivanov Spasov, 
PIN 6202224667, a Bulgarian citizen, born 
on 22.02.1962 holding ID No 647194582, 
issued by the Ministry of Interior - Sofia on 
18.08.2017, issued by the Ministry of Interior 
- Sofia on 3 April 2015 in my capacity of 
nominated member of the Supervisory Board 
of "CEZ RAZPREDELENIE BULGARIA” 
AD, a joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register of the 
Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
of Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost”, 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., Benchmark 
Business Center (the "Company”)

Аз, долуподписаният, Георги Иванов 
Спасов, ЕГН 6202224667, български 
гражданин, роден на 22.02.1962 г., 
притежаващ л.к № 647194582, издадена от 
МВР -  София на 18.08.2017 г. в 
качеството ми на номиниран за член на 
Надзорния Съвет на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, 
акционерно дружество, вписано в 
Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ 
към Агенция по вписванията под ЕИК 
130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“)

DECLARE THAT: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I do not participate as a general partner in 

commercial companies.
1. Не участвам като неограничено 

отговорен съдружник в търговски 
дружества.

2. I have at least 25% of the capital (either 
directly or indirectly at least 25% of the 
votes in the General Assembly) or have 
control over the following entities:

2. Притежавам поне 25% от капитала 
(или пряко или непряко поне 25% от 
гласовете в общото събрание) или 
имам контрол върху следните 
юридически лица:

Have 25% stake in SPASOV & 
BRATANOV LAW YERS’ 
PARTNERSHIP, BULSTAT 130087001
(that is not an incorporated person);

Притежавам 25% интерес от 
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ 
„СПАСОВ И БРАТАНОВ“, БУЛСТАТ 
130087001 (което не е юридическо лице);

Have 25% stake in S&B Services AD, UIC 
203333211;

Притежавам 25% от капитала на „ЕС ЕНД 
БИ СЪРВИСИЗ“ АД, ЕИК: 203333211;

3. I am appointed as procurator, manager, 
member of a board or member of a 
management or supervisory body in the 
following entities (including companies or 
cooperatives):

3. Назначен съм за прокурист, управител, 
член на съвет или член на управителен 
или контролен орган в следните 
юридически лица (включително 
търговски дружества или кооперации):

member of the Management Board of Legal 
Reform Foundation

член на Управителния съвет на Фондация 
„Правна реформа“ ;

member of the Board of Directors of S&B 
Services AD, UIC 203333211;

член на Съвета на директорите на „ЕС 
ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД, ЕИК: 
203333211;
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member of the Board of Directors of SOFIA 
HOTEL BALKAN AD, UIC 000660476;

член на Съвета на директорите на 
„СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, ЕИК 
000660476;

managing partner and representative of 
SPASOV & BRATANOV LAW YERS’ 
PARTNERSHIP, BULSTAT 130087001
(that is not an incorporated person)._________

управляващ съдружник и представляващ 
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ
„СПАСОВ И БРАТАНОВ“, БУЛСТАТ 
130087001 (което не е юридическо лице).

I have not been aware of current and future 
transactions for which I think I can be 
recognized as an interested party, with the 
exception of current or future legal 
commitments and litigation.

4. He са ми известни настоящи и бъдещи 
сделки, за които считам, че мога да 
бъда признат за заинтересовано лице, с 
изключение на текущи или бъдещи 
адвокатски ангажименти и процесуално 
представителство.____________________

I am aware of the criminal responsibility I 
bear under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, за декларирането на неверни 
данни. ,

Date:

DECLARER:

Дата:

\ \ 7

l ДЕКЛАРАТОР:

На 18.10.2018 г., ВЕСЕЛА ЧЕРВЕНК0ВА, н1 
Нотариалната камара, удостоверябаДподг 
ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ, ЕГД 62 
Per. № 9580 '
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Лична информация

Автобиография

Найден Р Райчинов

У  София, ул. „Славянска“ №29А 

V. +359 2 980 18 08 

Ж  navden.ravchinov@sbn-law.com 

0

Найден R Райчинов

Пол Мъжки | Дата на раждане 15/11/19851 Националност Българин

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

октомври 2012 - Асоцииран Адвокат
Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

Сектор Юридически услуги

септември 2016 -  декември Допълнително съвместявана позиция (юридически съветник)
2016 Vetropack Holding AG (Цюрих, Швейцария)
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С О Ф И Й СКИ  РАЙОНЕН СЪД ВАЖИ ЗА СРОК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ОТ ШЕСТ
P er. №  1 1 7 3 0 2  МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 1 8 .1 0 .2 0 1 8  г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ  

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД П Л О ВД И В ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

НАЙДЕН РАШКОВ РАЙЧИНОВ
ЕГН/ЛНЧ: 8 5 1 1 1 5 4 4 0 1
РОДЕН(А): 1 5 .1 1 .1 9 8 5 , гр . П л о в д и в  о б щ . П л о в д и в  обл . 

П л о в д и в
ГРАЖДАНСТВО: Б ъ л га р и я
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр . С оф ия о б щ . С то л и ч н а  о б л . С оф ия  

У Л .К О З Я К  № 1 7  
М АЙКА: Д И А Н А  В А С И Л Е В А  Р А Й Ч И Н О В А

БАЩА: РА Ш КО  НАЙДЕНО В РАЙ ЧИ НО В

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
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DECLARATION 
Under Art. 234, para 3 of the CA

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

The undersigned, Nayden Rashkov 
Raychinov, PIN 8511154401, a Bulgarian 
citizen, bom on 15 November 1985 holding 
ID No 645743297, issued by the Ministry of 
Interior - Sofia on 3 April 2015 in my 
capacity of nominated member of the 
Supervisory Board of "CEZ 
RAZPREDELENIE BULGARIA" AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register of 
the Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
of Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost", 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., 
Benchmark Business Center (the 
"Company")

Аз, долуподписаният, Найден Раш ков 
Райчинов, ЕГН 8511154401, български 
гражданин, роден на 15 ноември 1985 г., 
притежаващ л.к № 645743297, издадена от 
МВР -  София на 3 април 2015 г., в 
качеството ми на номиниран за член на 
Надзорния Съвет на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИ Я“ АД, 
акционерно дружество, вписано в 
Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ 
към Агенция по вписванията под ЕИК 
130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“),

DECLARE THAT: С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I have never been a member of a 

management or supervisory body of a 
company terminated due to bankruptcy in 
the last two years preceding the date of 
the declaration of insolvency where there 
are unsatisfied creditors.

1. Не съм бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, 
прекратено поради несъстоятелност, 
през последните две години, 
предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, при 
което са останали неудовлетворени 
кредитори.

2. I have never been a manager or member 
of a management or supervisory body of 
a company, which was established by an 
effective penalty decree non fulfilment of 
obligations on creation and preservation 
on its defined levels of stocks under the 
Act on stock of oil and petroleum 
products.

2. Не съм бил управител, нито член на 
управителен или контролен орган на 
дружество, за което е било установено с 
влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване 
на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти.

3. I'm not a spouse or relative in a direct, 
collateral line or by marriage to another 
member of the Supervisory or 
Management Board of the Company.

3. Не съм съпруг или роднина по права, 
съребрена линия или по сватовство на 
друг член на Надзорния или 
Управителния съвет на Дружеството.

4. In compliance with the requirements of 
the Commercial Act and the Statute of 
the Company, there are no obstacles to 
be elected and appointed as member of 
the Supervisory Board of the Company.

4. С оглед изискванията на Търговския 
закон и Устава на Дружеството, няма 
пречки да бъда избран и назначен за 
член на Надзорния Съвет на 
Дружеството.

In connection with the above, I hereby Във връзка с горното, с настоящото





AGREE: СЕ СЪГЛАСЯВАМ:
to be elected as, entered in the commercial 
register, as well to perform the rights and 
obligations of a member of the Supervisory 
Board of "CEZ RAZPREDELENIE 
BULGARIA" AD, in accordance with the 
Bulgarian legislation and the Statute of the 
Company.

да бъда избран за, вписан в търговския 
регистър, както и да изпълнявам правата и 
задълженията на член на Надзорния Съвет 
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, в съответствие с 
действащото българско законодателство и 
Устава на Дружеството.

I am aware of the criminal responsibility I 
bear under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, за декларирането на неверни данни.

, ^ Д Е ^ Д ^ А Т О Р :
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DECLARATION 
Under art. 237, para 3 of the CA and art. 

114b of the Law on Public Offering of 
Securities

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и чл. 
1146 от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа
The undersigned, Nayden Rashkov 
Raychinov, PIN 8511154401, a Bulgarian 
citizen, born on 15 November 1985 holding 
ID No 645743297, issued by the Ministry of 
Interior - Sofia on 3 April 2015 in my 
capacity of nominated member of the 
Supervisory Board of "CEZ 
RAZPREDELENIE BULGARIA" AD, a 
joint stock company registered in the 
Commercial register and in the register of the 
Juridical person with non-profit purpose 
register to the Registry agency under UIC 
130277958, with registered office: Republic 
of Bulgaria, Sofia 1784, region "Mladost", 
159 "Tsarigradsko shosse" Blvd., Benchmark 
Business Center (the "Company")

Аз, долуподписаният, Найден Раш ков 
Райчинов, ЕГН 8511154401, български 
гражданин, роден на 15 ноември 1985 г., 
притежаващ л.к № 645743297, издадена от 
МВР -  София на 3 април 2015 г. в 
качеството ми на номиниран за член на 
Надзорния Съвет на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, 
акционерно дружество, вписано в 
Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ 
към Агенция по вписванията под ЕИК 
130277958, със седалище и адрес на 
управление: Република България, град 
София 1784, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център („Дружеството“)
5

DECLARE THAT: ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. I do not participate as a general partner in 

commercial companies.
1. Не участвам като неограничено 

отговорен съдружник в търговски 
дружества.

2. I have at least 25% of the capital (either 
directly or indirectly at least 25% of the 
votes in the General Assembly) or have 
control over the following entities:

2. Притежавам поне 25% от капитала 
(или пряко или непряко поне 25% от 
гласовете в общото събрание) или 
имам контрол върху следните 
юридически лица:

Have 50% stake in "RINTEX" OOD UIC 
040513982;

Притежавам 50% от капитала на 
„РИНТЕКС“ООД, ЕИК 040513982;

Have 50% stake in "DINTEX" OOD UIC 
115890181;

Притежавам 50% от капитала на 
„ДИНТЕКС“ ООД, ЕИК 1 15890181;

3. I am appointed as procurator, manager, 
member of a board or member of a 
management or supervisory body in the 
following entities (including companies or 
cooperatives):

3. Назначен съм за прокурист, управител, 
член на съвет или член на управителен 
или контролен орган в следните 
юридически лица (включително 
търговски дружества или кооперации):

member of the Board of Directors of 
ELINOR AD UIC 202159868

член на Съвера на директорите на 
„ЕЛИНОР“ АД, ЕИК 202159868;

member of the Board of Directors of ART 
TRADE EAD, UIC 203244175

член на Съвета на директорите на „АРТ 
ТРЕЙД“ ЕАД, ЕИК 203244175;

4 .1 have not been aware of current and future 
transactions for which I think I can be 
recognized as an interested party, with the 
exception of current or future legal

4. Не са ми известни настоящи и бъдещи 
сделки, за които считам, че мога да 
бъда признат за заинтересовано лице, с 
изключение на текущи или бъдещи





commitments and litigation. адвокатски ангажименти и процесуално 
п редставителство.

I am aware of the criminal responsibility I 
bear under art. 313 of the Criminal Code for 
declaring incorrect data.

Известна ми е наказателната отговорност, 
която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, за декларирането на неверни 
данни.

Date: 4  8 ' f .
DECLARER:

Дата: 4 у  h P ^ t -

Д Е К Л А Р А Т О Р ^ ^ ^ ^ ’




