
ОТЧЕТ 

за спазване на условията  

по втора по ред емисия облигации на Българска банка за развитие АД 

към 30 юни 2013г. 

Борсов код на емисията: BI6A 

ISIN код на емисията: BG2100005102  

 

В съответствия с разпоредбите на чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска банка за 

развитие АД предоставя следната информация за спазване на условията на втора по ред 

емисия корпоративни облигации с ISIN код на емисията: BG2100005102 и борсов код BI6A: 

 

1. Лихвени плащания 

Българска банка за развитие изплаща редовно дължимите купонни плащания, като 

лихвените плащания по облигационния заем се извършват на всеки три месеца, на датите, 

посочени в погасителния план на лихвите, представен в Проспекта за допускане до 

търговия за облигационната емисия. Задължението на Банката за погасяване на лихви се 

изпълнява чрез посредничеството на Централен депозитар АД съгласно сключения между 

страните договор.  

До 30.06.2013 г. са извършени лихвени плащания, както следва: 15.08.2010 г. – 

255 555.56 евро; 15.11.2010 г. – 255 555.56 евро; 15.02.2011 г. – 255 555.56 евро; 

15.05.2011 г. – 247 222.22 евро; 15.08.2011 г. – 255 555.56 евро; 15.11.2011 г. – 

255 555.56 евро; 15.02.2012 г. – 255 555.56 евро; 15.05.2012 г. – 250 000.00 евро; 

15.08.2012 г. – 255 555.56 евро; 15.11.2012 г. – 255 555.56 евро; 15.02.2013 г. – 

255 555.56 евро; 15.05.2013 г. – 247 222.22 евро. 

  

2. Плащания по главница 

Съгласно условията на емисията, главницата по облигационния заем се изплаща 

еднократно на падежа. Дата на падеж на емисията е 15.05.2015 г.  

 

3. Изразходване на средствата от облигационния заем 

Привлеченият ресурс от облигационната емисия се използва за финансиране на 

нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на 

производството на енергия от възобновяеми източници и преработка на твърди битови 

отпадъци. Средствата са били изцяло разпределени към края на третото тримесечие на 

2010 г., като чрез набраният ресурс от емисията са финансирани кредит за изграждане на 

вятърна електроцентрала и проект за завод за преработка на твърди битови отпадъци.   

 

4. Спазване на определените финансови показатели  

Банката не е поемала ангажимент за спазване на определени финансови показатели 

по настоящата емисия.  

  

 

ИЛИЯ КАРАНИКОЛОВ       ХРИСТО КАРАМФИЛОВ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  

         И ПЪЛНОМОЩНИК 


