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ДДООККУУММЕЕННТТ  ЗЗАА  ППРРЕЕДДЛЛААГГААННИИТТЕЕ  ИИППООТТЕЕЧЧННИИ  

ООББЛЛИИГГААЦЦИИИИ  
Част II от Проспекта 

 

ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ     Ипотечни, обикновени, лихвоносни, безналични, 
поименни, свободно прехвърляеми  
БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ  5 000 (пет хиляди) броя 
 

 За една облигация Общо за емисията 

Емисионна и номинална стойност  1 000 евро /хиляда евро/ 5 000 000 евро /пет 
милиона евро/ 

Общо разходи за допускането до 
търговия на регулиран пазар 

1.53 (едно цяло и 
петдесет и три цента) 
евро 

7,626 (седем хиляди 
шестстотин двадесет 
и шест) евро 

 

Емитентът не очаква да получи приходи от допускането до търговия на регулиран пазар на 
облигациите от настоящата емисия. 
 
Срок на публичното предлагане:  Търговията с облигации на „Българска фондова борса – София“ 
АД, „Сегмент за облигации“ започва от датата на първа котировка, определена от Съвета на 
директорите на БФБ–София АД и се преустановява 5 /пет/ работни дни преди падежа на 
емисията. 
Настоящият Документ за предлаганите ипотечни облигации съдържа цялата информация за 
предлаганите облигации, необходима на инвеститорите за вземане на инвестиционно решение, 
включително основните рискове, свързани с облигациите от настоящата емисия. В интерес на 
инвеститорите е да се запознаят с всички части на Проспекта за допускане до търговия на 
регулиран пазар на ипотечни облигации, т.е. както с настоящия Документ за предлаганите 
ипотечни облигации, така и с Регистрационния документ и Резюмето, преди да вземат решение да 
инвестират.  
Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за допускане до търговия на 
регулиран пазар на ипотечни облигации с решение № 53 - E от 30.01.2015 г., но това не 
значи, че одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите облигации. Комисията 
за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в 
Проспекта данни. 
 
Членовете на Управителния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД отговарят 
солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящия 
Документ за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на 
"Българо-американска кредитна банка" АД отговарят солидарно с лицата по предходното 
изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите 
отчети на "Българо-американска кредитна банка" АД, а одиторите -  за вредите, причинени от 
одитираните от тях финансови отчети.  
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ООССННООВВННИИ  ППААРРААММЕЕТТРРИИ  ННАА  ЕЕММИИССИИЯЯТТАА  

  
Издател/Емитент „Българо-американска кредитна банка” АД 

/БАКБ/ 
 
Пореден номер на емисията 

 
8 (осма) по ред емисия ипотечни облигации 

 
ISIN Код на емисията 

 
Валута на емисията 

 
B G 2 1 0 0 0 0 6 1 4 2  
 
ЕUR (евро) 

 
Размер на облигационния заем 

 
5 000 000 евро /пет милиона евро/ 

 
Брой облигации 

 
5 000 /пет хиляди/ 

 
Вид на облигациите 

 
Обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични 
(регистрирани при Централен депозитар АД), 
поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, 
неконвертируеми 

 
Номинална стойност на една облигация 

 
1 000 евро /хиляда евро/ 

 
Емисионна стойност на една облигация 

 
1 000 евро /хиляда евро/ 

 
Срочност на облигациите 

 
60 /шестдесет/ месеца след датата на издаване на 
облигациите 

 
Период на лихвено плащане 

 

На всеки 6 /шест/ месеца в деня на изтичане на 
съответния шестмесечен период, като първото 
лихвено плащане ще бъде извършено след 
изтичане на шест месеца от Датата на сключване 
на облигационния заем. 
 

 
Изплащане на главницата 

 
На всеки 6 /шест/ месеца на датите на 
съответните лихвени плащания съгласно 
погасителен план, приложен в т.10, Раздел IV oт 
настоящия Документ 

 
Купон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Променлив лихвен процент, който се формира 
като сбора от шестмесечен EURIBOR, увеличен с 
надбавка в размер на 4.20% (четири цяло и 
двадесет стотни процента) годишно, платима на 
шестмесечни купонни плащания, изчислени на 
базата на проста лихва за отделните шестмесечни 
периоди върху номиналната/остатъчната 
стойност на всяка облигация, при лихвена 
конвенция Реален брой дни в периода върху 
Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – 
Year, Actual/Actual). Стойността на шестмесечния 
EURIBOR за първото купонно плащане е 
определения шестмесечен EURIBOR за датата на 
сключване на емисията облигации (Т), обявен два 
работни дни преди датата на издаване на 
Емисията (Т-2). Стойността на шестмесечения 
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EURIBOR за всеки следващ купонен период от 
шест месеца се определя към датата, на която е 
дължимо предходното купонно плащане. Ако 
датата на предходното купонно плащане попада в 
неработен ден, за следващия купонен период 
важи котировката на шестмесечения EURIBOR за 
най-близкия предходен работен ден. 
Шестмесечният EURIBOR се котира с вальор Т-2, 
т.е. стойността на шестмесечения EURIBOR за 
съответната дата (Т) се определя 2 работни дни 
преди датата, от която започва да се прилага. 

 
Дата на издаване на емисията 

 
25.09.2014 г. 

 
Дата на падежа на емисията 

 
25.09.2019 г. 

 
Институция, обслужваща плащанията по 
лихви и главница  

 
Централен депозитар АД 

 
Първично предлагане  

 
Частно пласиране 

 
Вторична търговия 

 
БФБ-София АД 

 
Обезпечение  

 
Първи по ред особен залог върху съвкупността от 

активите на БАКБ, включени в покритието на 

емисията, а именно: ипотечни кредити от 

портфейла на БАКБ, обезпечени с една или 

повече първи по ред ипотеки в полза на банката 

върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2, т.1-4 от 

Закона за ипотечните облигации (ЗИО), които 

кредити сa включени в Регистъра на покритието 

на осмата емисия ипотечни облигации съгласно 

решение на Управителния съвет на БАКБ и по 

реда на Вътрешните правила за съдържанието, 

извършването на вписванията и отписванията и 

воденето на регистъра на покритието на 

ипотечните облигации, издадени от БАКБ 

(Основно покритие).  

Основното покритие на осмата емисия ипотечни 

облигации е описано подробно в т.12.2 и т.12.3., 

Раздел IV от този Документ.  

Съгласно приложимите разпоредби на ЗИО за 

заместване на напълно или частично изплатени 

кредити от Oсновното покритие Емитентът може 

да включи в покритието на ипотечните 

облигации един или повече свои активи 

(Заместващо покритие) от изброените в чл.5 

ал.2 от ЗИО. Заместващото покритие не може да 

надвишава 30% (тридесет на сто) от общия размер 

на задълженията на емитента по тази емисия. 
 
Приложимо право 

 
Република България 
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Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации на "Българско-
американска кредитна банка" АД се състои от 3 документа: (1) Регистрационен документ, (2) 
Документ за предлаганите ипотечни облигации и (3) Резюме. 
 
Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение 
информация за Емитента, а Документът за предлаганите ипотечни облигации  - информация за 
ипотечните облигации, предложени за допускане до търговия на регулиран пазар. 
 
Инвеститорите, проявили интерес, могат да получат безплатно копие от Проспекта за допускане 
до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации на "Българско-американска кредитна 
банка" АД, както и допълнителна информация всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адреса на 
управление на емитента “Българо-американска кредитна банка” АД, както следва: 
 
гр.София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2 
 
лица за контакт:  Петър Любомиров Николов  

Анна Петрова Цанкова-Бонева 
 

телефон:  (02) 965 8377 
телефон: (02) 965 8333 
телефон: (02) 965 8271 
факс: (02) 944 5010 
E-mail: ir@bacb.bg 
 
Информация за Емитента може да бъде получена и от страниците в Интернет на: 
„Българска фондова борса- София“ АД – www.bse-sofia.bg 
Комия за финансов надзор – www.fsc.bg 
 

 
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД ИНФОРМИРА 
ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ Е 
СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. Виж раздел II “Рискови фактори“, стр. 11 - 13 
от настоящия Документ, раздел IV „Рискови фактори“, стр. 11 – 37 от Регистрационния 
документ и раздел Г, стр. 10 - 14 от Резюмето.     

mailto:ir@bacb.bg
http://www.bse-sofia.bg/
http://www.fsc.bg/
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ДЕФИНИЦИИ 

 
”Вальор” 

 
Датата, на която паричните средства постъпват и 
са разполагаеми по предварително посочена  
банкова сметка 

 
“Емитент”, „Банка“, ”Банка-издател” или 
“БАКБ” 

 
Българо-американска кредитна банка АД, ЕИК 
121246419, със седалище и адрес на управление в 
гр. София 1000, Столична община, район 
„Средец“, ул. „Славянска“ № 2 

 
”Заместващо покритие” 

 
Активи на Банката-издател, които отговарят на 
условията на чл.5, ал.2 от Закона за ипотечните 
облигации 

 
”ЗИО” 

 
Закон за ипотечните облигации  

 
”Коефициент на покритие на разходите за 
лихви” 

 
Съотношението на печалбата от обичайната 
дейност преди данъци, увеличена с разходите за 
лихви, към разходите за лихви 

 
“КФН” или “Комисията” 

 
Комисия за финансов надзор 

 
”Основно покритие” 

 
Съвкупността от всички вземания на Банката-
издател (в това число вземания за главница, 
лихви, такси и комисиони) по кредити, 
обезпечени с ипотека върху недвижим имот, от 
портфейла на Банката-издател, включени в 
Регистъра на покритието съгласно решение на 
Управителния съвет на Банката 

 
“Покритие” 

 
Активи на Банката-издател, които отговарят на 
изискванията на Закона за ипотечните облигации 
и служат за обезпечение на вземанията на 
облигационерите от емисия ипотечни облигации 

 
„Падеж” 

 
Датата, на която паричното задължение е 
дължимо според условията на този Документ за 
предлаганите ипотечни облигации  

 
”Работен ден” 

 
Всеки ден, който е официален работен ден за 
РБългария и работен за системите за 
разплащания в Евро  

 
“Регистър на покритието” 

 
Публичен регистър на активите на Банката-
издател, които служат за обезпечение на 
вземанията на облигационерите по ипотечни 
облигации 
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I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

 
Лица, отговорни за информацията, представена в този Документ за предлаганите ценни 
книжа и за неговото изготвяне:  
 
„Българо-американска кредитна банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, 
р-н Средец, ул.Славянска №2, изготвя този Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар 
на ипотечни облигации ISIN код BG2100006142 и в частност този Документ за предлаганите 
ценни книжа. „Българо-американска кредитна банка“ АД поема отговорност за съдържанието на 
този Проспект, като документът е приет с решение на Управителния съвет на Банката. 
 
С полагането на подписите на законните представители на Емитента на последната страница на 
този документ, същият декларира, че при изготвянето на настоящия документ е положена 
разумната грижа за неговото съответствие с изискванията на закона и доколкото е известно на 
Емитента информацията, съдържаща се в този документ, е вярна, пълна, отговаря на 
действителните факти, не съдържа пропуски, които вероятно биха засегнали нейния смисъл и 
коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Емитента. 

Отговорност на членовете на Управителния съвет на Емитента 

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) членовете на Управителния 
съвет на Емитента отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или 
непълни данни в Проспекта и в частност в този Документ за предлаганите ценни книжа. 

Към датата на Проспекта членове на Управителния съвет на Емитента са:   
ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 
ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 
ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 
СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА, член на Управителния съвет. 

След датата на този Проспект (т.е. след 04.12.2014г.) и след подаване на заявлението за 
потвърждаване на Проспекта от Комисията за финансов надзор (КФН) настъпиха персонални 
промени в състава на Управителния съвет на Емитента, а именно: г-жа Таня Илиева Керемидичева 
бе освободена от длъжност като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на 
Емитента и за нов член на Управителния съвет на Емитента бе избрана г-жа Лорета Иванова 
Григорова. Персоналните промени в състава на Управителния съвет на Емитента бяха вписани в 
Търговския регистър на 19.12.2014г.  

След гореописаните промени Управителният съвет на Емитента има следния състав: 
 ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 
ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 
ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА, член на Управителния съвет; 

СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА, член на Управителния съвет. 
 
Съгласно чл.81, ал.3 ЗППЦК с подписите си на последната страница на този документ членовете 
на Управителния съвет на Емитента декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в 
този Документ информация е вярна и пълна и коректно представя съществените за инвеститорите 
обстоятелства относно Емитента. 
 

Отговорност на съставителя на финансовите (годишни и междинни) отчети на Емитента 
и на одиторите на Емитента 

Съгласно ЗППЦК съставителят на финансовите (годишни и междинни) отчети на Емитента 
отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет за вреди, причинени от неверни, 
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заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Емитента, а регистрираният 
одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети на Емитента. 
 
Съставител на годишните финансови отчети на Емитента за 2013г., 2012г. и 2011г., както и на 
междинните финансови отчети, данни от които са включени в представената в Проспекта 
финансова информация, е Катя Светославова Бинева, Главен счетоводител на Емитента. Г-жа 
Катя Бинева отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и е съставител на финансовите 
отчети на Емитента от 2000г. и към настоящия момент. 

Съгласно чл.81, ал.3 ЗППЦК с подписа си на последната страница на този документ съставителят 
на финансовите отчети на Банката – г-жа Катя Светославова Бинева декларира, че доколкото й е 
известно, съдържащата се в този Документ информация, свързана с изготвените от нея финансови 
отчети, е вярна и пълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства 
относно Емитента. 

Съгласно ЗППЦК регистрираният одитор на Емитента отговаря за вредите, причинени от 
одитираните от него финансови отчети на Емитента. Одитор на Банката за 2013г., 2012г. 
и 2011г. е специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище 
и адрес на управление: гр.София 1303, р-н Възраждане, бул.Александър Стамболийски 
№103, което отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети 
на Банката за 2013г., 2012г. и 2011г. Одитор на Банката за 2014г. е специализираното одиторско 
предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр.София 1124, р-н 
Средец, Полиграфия Офис Център, бул.Цариградско шосе №47А, ет.4, което отговаря за вредите, 
причинени от одитираните от него финансови отчети на Банката за 2014г. 

Съгласно чл.81, ал.5 ЗППЦК „Ърнст и Янг Одит” ООД извърши процедурите, изброени и 
подробно описани в Раздел XVI „Информация, предоставена от трети лица, изявления и доклади 
на експерти и декларации за интерес” на Регистрационния документ. „Ърнст и Янг Одит” ООД  
декларират, че са съпоставили финансовата информация, съдържаща се в настоящия Проспект за 
допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации ISIN код: BG2100006142 с 
данните от финансовите одитирани консолидирани отчети за всяка от трите години, приключили 
на 31 декември 2011 г., 31 декември 2012 г. и 31 декември 2013 г., изготвени в съответствие с 
Международните Стандарти за Финансово Отчитане, приети от Европейския съюз (МСФО) и 
одитирани от „Делойт Одит“ ООД. 
В резултат на извършените процедури „Ърнст и Янг Одит” ООД са установили, че финансовата 
информация, оповестена в настоящия Проспект, отнасяща се до финансовите одитирани 
консолидирани отчети за всяка от трите години, приключили на 31 декември 2011 г., 31 декември 
2012 г. и 31 декември 2013 г., изготвени в съответствие с Международните Стандарти за 
Финансово Отчитане, приети от Европейския съюз (МСФО) и одитирани от „Делойт Одит“ 
ООД,  е в съответствие и не се различава от информацията оповестена в одитираните 
консолидирани финансови отчети за всяка от трите години, приключили на 31 декември 2011 г., 
31 декември 2012 г. и 31 декември 2013 г.  
 

Отговорност на емитента 

С подписите си на последната страница на този документ Изпълнителните директори, като 
законни представители, декларират от името на Емитента, че този Документ за предлаганите 
ценни книжа (като част от Проспекта) съответства на изискванията на закона. 
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II. РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 
ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН ИНВЕСТИТОР В НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ИПОТЕЧНИ 
ОБЛИГАЦИИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ 
ИНВЕСТИЦИЯ И СЛЕДВА ДА Я РАЗГЛЕЖДА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ 
ГОТОВНОСТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РИСК, ИНВЕСТИЦИОННИЯ СИ ХОРИЗОНТ И ЦЕЛИ. 
 

1. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, 
ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ 
КНИЖА 

1.1. Кредитен риск 

 
ТОВА Е РИСКЪТ БАНКАТА-ИЗДАТЕЛ ДА НЕ ИЗПЪЛНИ НАВРЕМЕ ИЛИ НАПЪЛНО 
ДЪЛЖИМИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПОД 
ОСОБЕН НАДЗОР, ОБЯВЕНА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ИЛИ РИСКОВИТЕ ПРЕМИИ ПО 
НЕЙНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ. И В ЧЕТИРИТЕ СЛУЧАЯ, 
ЦЕНАТА НА НА ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ЩЕ СЕ ПОНИЖИ. 
ОСВЕН ВСЛЕДСТВИЕ НА СЪБИТИЯ, КОИТО ИМАТ ЗНАЧИТЕЛЕН НЕБЛАГОПРИЯТЕН 
ЕФЕКТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ 
И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ЦЕНАТА НА ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА 
ЕМИСИЯ МОЖЕ ДА СПАДНЕ И ВСЛЕДСТВИЕ НА СЪБИТИЯ, КОИТО НЕ СА 
СВЪРЗАНИ ПРЯКО С ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА, КАТО НАПРИМЕР ОБЩО 
НАРАСТВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ПРЕМИИ ПО ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА СЪС СХОДНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ТАКИВА ИЗДАДЕНИ ОТ ЕМИТЕНТИ СЪС СХОДЕН РИСКОВ 
ПРОФИЛ С ТОЗИ НА БАНКАТА-ИЗДАТЕЛ. 
НЕ МОЖЕ ДА ИМА СИГУРНОСТ, ЧЕ НЯМА ДА НАСТЪПЯТ СЪБИТИЯ, КОИТО ДА 
ПРИЧИНЯТ РЕЗКИ КОЛЕБАНИЯ В ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, КАКВИТО ПРЕДИ СА СЕ 
ПОЯВЯВАЛИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ, ИЛИ ЧЕ ПОДОБНА ДИНАМИКА НЯМА 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ДА ЗАСЕГНЕ ЦЕНАТА НА ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА 
ЕМИСИЯ. 

1.2. Ликвиден риск   

 
ЛИКВИДНИЯ РИСК Е РИСКЪТ, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОБЛИГАЦИИ ОТ 
НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ДА НЕ МОГАТ ДА ГИ ПРОДАДАТ ПРЕДИ ПАДЕЖА БЕЗ 
СЪЩЕСТВЕН ОТБИВ ОТ ЦЕНАТА ПОРАДИ ЛИПСА НА ЛИКВИДНОСТ. 
ЛИКВИДНОСТТА НА ЕДНА ЕМИСИЯ ЗАВИСИ ОТ ТОВА, КОЛКО АКТИВНО ТЯ Е 
ТЪРГУВАНА НА ВТОРИЧЕН ПАЗАР, КОЕТО ОТ СВОЯ СТРАНА ЗАВИСИ ОТ ТОВА 
КАКЪВ Е РАЗМЕРA НА ЕМИСИЯТА, КАКЪВ Е БРОЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
ИНВЕСТИТОРИТЕ В НЕЯ, КАКТО И КАК СЕ ПРОМЕНЯТ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА 
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ЕМИТЕНТА И НА СХОДНИ ЕМИСИИ 
ОБЛИГАЦИИ. 
НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ЩЕ ИМА 
АКТИВЕН ВТОРИЧЕН ПАЗАР. 

1.3. Значителни бъдещи продажби на Облигации на банката-издател могат да 
повлияят на тяхната пазарна цена   

 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN КОД BG2100006142 НА ЕМИТЕНТ 
БАКБ АД 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
 

 

 

12 

АКО ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ОБЛИГАЦИИ НА БАКБ СЕ ПРЕДЛОЖАТ ЗА ПРОДАЖБА, 
ТЯХНАТА ЦЕНА МОЖЕ ДА СЕ ПОНИЖИ. ПРОДАЖБИ НА ЗНАЧИТЕЛНИ 
КОЛИЧЕСТВА ОБЛИГАЦИИ, ИЛИ ОЧАКВАНЕТО, ЧЕ ТАКИВА ПРОДАЖБИ МОГАТ ДА 
НАСТЪПЯТ В БЪДЕЩЕ, МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ НЕБЛАГОПРИЯТНО НА 
ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПАЗАРНА ЦЕНА НА ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА 
ЕМИСИЯ. 

1.4. Валутен риск 

 
ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ СА ДЕНОМИНИРАНИ В ЕВРО. ПРИ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ФИКСИРАН ВАЛУТЕН КУРС 
НА ЛЕВА КЪМ ЕВРОТО, ВАЛУТЕН РИСК ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СЪЩЕСТВУВА ЗА 
ИНВЕСТИТОРИ, ЧИЙТО СРЕДСТВА СА ВЪВ ВАЛУТА, РАЗЛИЧНА ОТ ЕВРО И ЛЕВОВЕ. 
ПОРАДИ ДВИЖЕНИЯТА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ПОЕМАТ 
ВАЛУТЕН РИСК ПРИ ПОКУПКАТА НА ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ 
БИХА НАМАЛИЛИ ЕФЕКТИВНАТА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СИ ПРИ 
ЕВЕНТУАЛНО ПОНИЖЕНИЕ НА КУРСА НА ЕВРОТО СПРЯМО ВАЛУТАТА, В КОЯТО 
СА ДЕНОМИНИРАНИ СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИТОРА. 

 

1.5. Лихвен риск 

 
ЛИХВЕНИЯТ РИСК Е РИСКЪТ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНА ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА НА 
ОБЛИГАЦИЯТА, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА ПРОМЯНА НА ПРЕОБЛАДАВАЩИТЕ 
ПАЗАРНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ. ТЪЙ КАТО НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ Е С ПЛАВАЩ 
КУПОН, ТОЗИ РИСК Е МИНИМИЗИРАН. 

1.6. Риск при реинвестиране 

 
ЕФЕКТИВНАТА ДОХОДНОСТ ЗА ДАДЕН ПЕРИОД ПРИ ИНВЕСТИРАНЕ В ДАДЕНА 
ОБЛИГАЦИЯ ЗАВИСИ ОТ ЦЕНАТА НА ЗАКУПУВАНЕ, ЦЕНАТА НА ПРОДАЖБА И 
ДОХОДА, ПРИ КОЙТО СЕ РЕИНВЕСТИРАТ КУПОННИТЕ ПЛАЩАНИЯ ОТ 
ОБЛИГАЦИЯТА.  
РИСКЪТ ПРИ РЕИНВЕСТИРАНЕ Е РИСКЪТ, ЧЕ ПАРИЧНИТЕ СУМИ, ПОЛУЧАВАНИ 
ПРИ КУПОННИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНИЯТА ПО ГЛАВНИЦА ПО ВРЕМЕ НА 
ПЕРИОДА НА ДЪРЖАНЕ НА ОБЛИГАЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ РЕИНВЕСТИРАНИ ПРИ 
ДОХОДНОСТ, РАЗЛИЧНА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДОХОДНОСТ ДО ПАДЕЖА. АКО 
СУМИТЕ ОТ КУПОННИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНИЯТА ПО ГЛАВНИЦА СЕ 
РЕИНВЕСТИРАТ НА НИВА, ПО-НИСКИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДОХОДНОСТ ДО 
ПАДЕЖА, ЕФЕКТИВНИЯТ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПО-НИСЪК ОТ 
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДОХОДНОСТ ДО ПАДЕЖА И ОБРАТНО. 

1.7. Риск от предплащане 

 
ОБЛИГАЦИИТЕ, ИЗДАДЕНИ С ОПЦИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА 
ГЛАВНИЦАТА ПО ИНЦИАТИВА НА ЕМИТЕНТА, НОСЯТ РИСК ЗА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПО-РАННОТО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ 
ТЯХ, КОЕТО Е СВЪРЗАНО СЪС СЛЕДНИТЕ РИСКОВИ ЕЛЕМЕНТИ: 

 ТРУДНО ПРЕДВИДИМИ ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ 
ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ; 

 РИСК ОТ РЕИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЛИГАЦИИТЕ ПРИ ПО-
НИСКА ЛИХВА; 

 ПО-МАЛЪК ПОТЕНЦИАЛ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА 
ОБЛИГАЦИИТЕ 
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ПО НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ОПЦИЯ ЗА 
ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА ПО ИНЦИАТИВА НА ЕМИТЕНТА. 
 

1.8. Риск от промяна в условията на емисията 
 

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ (ДОКОЛКОТО Е ДОПУСТИМО 
ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО) МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЕМИТЕНТА 
ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ И САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСИЕ НА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО НЕГОВОТО СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИ 
НАСТЪПВАНЕ СЛЕД ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ НА 
НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ОБОСНОВАН 
ИЗВОД, ЧЕ ПРОМЯНАТА Е В ИНТЕРЕС НА ЕМИТЕНТА И НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ: 

 СЕРИОЗНИ КРАТКОСРОЧНИ ЛИКВИДНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА; 

 СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧЕНИ НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ НА ЕМИТЕНТА; 

 СЪЩЕСТВЕНО БЛАГОПРИЯТНО ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНО 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ОЧАКВАНАТА С ФАКТИЧЕСКАТА МАКРО И 
МИКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА, КАСАЕЩА ЕМИТЕНТА. 

ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ НЕ ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ НЕ ИЗКЛЮЧВАТ 
ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯТА ПРИ НАЛИЧИЕ НА 
ДРУГИ ТАКИВА. ДОПУСТИМИ СА ПРОМЕНИ В СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ (ПАРАМЕТРИ) 
НА ЕМИСИЯТА – ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА И/ИЛИ ПЕРИОДИЧНОСТТА И УСЛОВИЯТА 
НА ЛИХВЕНИТЕ И ГЛАВНИЧНИ ПЛАЩАНИЯ, ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯТА. 

ВСЯКО ЕДНОСТРАННО РЕШЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА, ПРИ 
КОИТО СА ЗАПИСАНИ ИЗДАДЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, Е НИЩОЖНО (ЧЛ.207, Т.1 ОТ ТЗ).  
 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В 
РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 

 
СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ЕМИТЕНТА СА ПОДРОБНО 
РАЗГЛЕДАНИ В РАЗДЕЛ IV РИСКОВИ ФАКТОРИ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ.  
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III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. ИНТЕРЕСИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В 
ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО 

 
Емитентът няма информация за специфични интереси, включително за конфликти на интереси, 
които са съществени за емисията ипотечни облигации, предмет на настоящият Проспект за 
допускане до търговия на регулиран пазар. 

 

2. ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА 
ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ  И 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯТА  

 
Набраните от облигацигационния заем средства се използват за финансиране на общата банкова 
дейност на Емитента и за финансиране на кредитния портфейл. 
Първичното предлагане на облигации от настоящата емисия се извърши при условията на частно  
предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при 
условията на публично предлагане). В рамките на първичното частно предлагане са записани 
5 000 (пет хиляди) броя ипотечни облигации с номинална стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка, 
т.е. записаната при условията на частно предлагане осма по ред емисия ипотечни облигации е с 
обща номинална стойност в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро.Съобразно договореното в 
Предложението за записване на ипотечни облигации при условията на частно предлагане по реда 
на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, целият размер на изцяло записания облигационен заем е 
постъпил по специална набирателна банкова сметка с титуляр Емитента, открита при „Уникредит 
Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 на основание Договор за специална набирателна сметка от 
19.09.2014 г. Съгласно условията на договора разпореждането със средствата, набрани по 
специалната набирателна банкова сметка се извършва след представяне от страна на Емитента на 
„Уникредит Булбанк“ АД на следните документи: 

- Заверено копие на Акт за регистрация на Емисията, издаден от Централен депозитар АД; 
- Заверено копие от Потвърждение за вписване  в Централния регистър за особените залози 

(ЦРОЗ), издадено на Емитента, удостоверяващо впиване на първи по ред особен залог в 
полза на облигационерите от емисията върху съвкупността от активите на Емитента, 
включени в покритието на емисията (вземанията на Емитента по ипотечни кредити, 
обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в нейна полза върху недвижими 
имоти по чл.2, ал.2, т.1-4 от ЗИО, включени в Регистъра на покритието на емисията) 

- Заверено копие от Удостоверение за вписванията по партидата на Емитента, издадено от 
ЦРОЗ след датата на вписването на залога по-горе, от което е видно, че вписването по 
предходната точка е първо по ред; 

- Заверено копие от публикуваното в Търговския регистър съобщение по чл.206, ал.6 от 
Търговския закон, удостоверяващо спазването на изискването на чл.206, ал.2, изречение 
второ от Търговския закон. 

- декларация от лицата, представляващи Емитента, че ипотечните кредити, включени в 
Приложението към Заявлението за вписване на залога, което е неразделна част от поле 17, 
група № 7 „Заложено имущество“ на това заявление, са идентични с кредитите, включени 
в Приложение № 1 към решението на Управителния съвет на Българо-американска 
кредитна банка АД за издаване на емисията. 

Към датата на този Документ Емитентът е изпълнил изцяло и надлежно горепосочените условия 
и Емитентът е усвоил изцяло средствата по специалната набирателна банкова сметка с цел същите 
да бъдат използвани за финансиране на общата банкова дейност на Емитента и за финансиране 
на кредитния портфейл. 
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Настоящият Проспект е изготвен с цел допускане на ценните книжа от осмата по ред емисия 
Ипотечни облигации на Емитента до търговия на “Българска фондова борса – София” АД (след 
издаване на потвърждение на Проспекта от Комисия за финансов надзор). Целта е след 
допускането до търговия на регулиран пазар да се повиши ликвидността на облигациите и да се 
осигури достъп до тях на по-широк кръг инвеститори. 
 
Емитентът не очаква да получи приходи от допускането до търговия на регулиран пазар на 
емисията облигации. 
 
За Емитента възникват следните приблизителни разходи във връзка с искането за допускането до 
търговия на емисията облигации: 
 

РАЗХОДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 

 

За първата 
година 

За срока на 
емисията 

Такса на КФН за одобряване на Проспект за вторично публично 
предлагане на облигации 5 000,00 лв  5 000,00 лв  

Доклад за фактически констатации, относно проведени процедури 
от Ърнст и Янг Одит ООД по отношение на одитираните 
финансови данни, използвани в проспекта 

8 214,49 лв  8 214,49 лв  

Такса за допускане до търговия на Основен пазар на Българска 
Фондова Борса, АД - Сегмент за облигации 1 200,00 лв  6 000,00 лв  

Такса за поддържане на регистрацията на емисията облигации на 
Основен пазар на Българска Фондова Борса, АД - Сегмент за 
облигации 

500,00 лв  500,00 лв  

Годишна такса финансов надзор 200,00 лв  1 000,00 лв  

ОБЩО разходи за допускане до търговия на регулиран пазар 14 914,49 лв  19 714,49 лв  

Разходи по разходи за допускане до търговия на регулиран 
пазар на една ипотечна облигация в лева 

2,98 лв  3,94 лв  

Разходи за допускане до търговия на регулиран пазар на една 
ипотечна облигация в евро 

€                    1,53  €                   2,02  

ОБЩО разходи за допускане до търговия на регулиран пазар €             7 625,66  €          10 079,86  



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN КОД BG2100006142 НА ЕМИТЕНТ 
БАКБ АД 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
 

 

 

16 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 
ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ 

 

С решение на Управителния съвет на Емитента от 11.09.2014 г., на основание чл. 14, ал. 2 от 
Устава на „Българо- американска кредитна банка” АД (приет от Общото събрание на акционерите 
с Решение от 16.01.2006г., с последни изменения и допълнения съгласно решение на Общото 
събрание на акционерите от 25 август 2014 г.), одбрено от Надзорния съвет на Емитента с 
решение от 16.09.2014г., е взето решение за издаване на осма по ред емисия облигации на 
основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Всички условия и срокове на емисията облигации са 
описани в Предложението за записване на ипотечни облигации при условията на частно 
предлагане. Съгласно решението на Управителния съвет от 11.09.2014г., след приключване на 
първичното предлагане емисията ипотечни облигации ще бъде заявена за вписване във водения 
от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел същата 
емисия ипотечни облигации да бъде допусната до търговия на “Българска фондова борса - 
София” АД („Основен пазар на Българска фондова борса – София АД, Сегмент за облигации”). 
 

1. ПОРЕДЕН НОМЕР НА ЕМИСИЯТА 

 

Осма емисия ипотечни облигации  

2. ВИД И КЛАС НА ОБЛИГАЦИИТЕ. ISIN КОД 

 
Предмет на настощия Документ са 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, 
безналични, поименни облигации, регистирани по сметки в „Централен депозитар“ АД, с падеж 
60 (шестдесет) месеца от датата на издаване, свободно прехвърляеми, обезпечени, 
неконвертируеми. 
 
Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си. 
 
Присвоеният на емисията единен идентификационен номер (ISIN код) е: BG2100006142. 

3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА ИЗДАДЕНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА И 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО  

 
Предлаганите ипотечни облигации са издени съгласно действащото българско законодателство. 
Всички права и задължения на Емитента и облигационерите, произтичащи от и свързани с 
настоящата емисия ипотечни облигации, в това число правата и задълженията, свързани със 
сключването на облигационния заем, първичното предлагане, последващото допускане за 
търговия на вторичен пазар, плащания, прехвърляне, залагане и други действия на разпореждане с 
облигациите се уреждат съгласно приложимото българско законодателство. 
 
Съществени въпроси за инвеститорите във връзка с вторичната търговия на облигациите на  БФБ 
се уреждат в следните нормативни актове: 

 Закон за ипотечните облигации; 

 Закон за кредитните институции; 

 Търговски закон; 

 Закон за публичното предлагане на ценни книжа; 

 Закон за пазарите на финансови инструменти; 
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 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; 

 Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 
 

4. РЕГИСТЪР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

 
Ипотечните облигации, предмет на настоящия Документ, са безналични, поименни, регистирани 
по сметки в Централен депозитар АД.  
Издаването и прехвърлянето на облигациите има действие от вписване на издаването, съответно 
прехвърлянето им в „Централен депозитар” АД, който поддържа националната регистрационна 
система за безналични финансови инструменти в Република България. 
Адресът на Централен депозитар АД, който отговаря за воденето на книгата на облигационерите e 
следният: 
гр. София, Столична община,  ул. “Три уши” № 6, ет.4. 
 

5. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА 

Облигациите са деноминирани в Евро. Плащанията по главница и лихва се извършват в евро или 
в лева по фиксиран курс на БНБ (1.95583 лв. за 1 евро). При промяна на текущия фиксиран курс 
(1.95583 лв. за 1 евро) всички плащания се извършват само в евро.  
 

6. ПОДЧИНЕНОСТ / ПОДРЕЖДАНЕ НА ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ ПО 
НИВО НА СУБОРДИНИРАНОСТ 

 
Облигациите от настоящата емисия ипотечни облигации не са подчинени на други задължения на 
Банката и погасяването на задълженията към облигационерите не е обусловено от 
удовлетворяването на вземанията на други кредитори. 
 

7. ПРАВА ПО ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ 

 
Всички облигации от настоящата емисия ипотечни облигации осигуряват еднакво право на 
вземане срещу Емитента. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си, 
както следва: 
 
Индивидуални имуществени права 

- Право на вземане за главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации 

Право да получат плащане за погасяване на главницата на облигациите имат облигационерите, 
придобили облигации от тази емисия и вписани в книгата на облигационерите по тази емисия на 
3 (третия) работен ден преди датата на съответното плащане по главница, съответно преди датата 
на падежа на емисията. Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата за 
безналични облигации на „Българо-американска кредитна банка” АД, която се води от 
“Централен депозитар” АД. Пет работни дни преди крайния падеж на плащането за 
погасяване на главницата по облигациите не се извършват сделки с тях. Плащането на 
главницата по облигационния заем се извършва от “Централен депозитар” АД, като Емитентът е 
сключил договор за извършване на такава услуга с “Централен депозитар” АД. Централен 
депозитар АД превежда съответните суми по сметка на инвестиционните посредници, при които 
са съответните клиентски сметки. Инвестиционните посредници следва да са получили писмено 
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уведомление за банковата сметка, по която облигационерът желае да получи плащането и 
подробни инструкции за извършване на плащането не по-късно от 2 (два) работни дни преди 
датата на падежа. 

 
- Право на лихва 

Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, придобили облигации от тази 
емисия и вписани в книгата на облигационерите по тази емисия на 3 (третия) работен ден преди 
датата на съответното лихвеното плащане. Това обстоятелство се удостоверява с официално 
извлечение от книгата за безналични облигации на „Българо-американска кредитна банка” 
АД, която се води от “Централен депозитар” АД.  Лихвените плащания се извършват по реда, по 
който се изплаща главницата. 

 
- Правата на обезпечен кредитор по първи по ред особен залог върху активите на 

Банката, включени в Покритието на настоящата емисия ипотечни облигации 
Вземанията на облигационерите от настоящата емисия ипотечни облигации са обезпечени с 
първи по ред залог върху активите на Емитента, включени в Покритието на емисията и описани 
подробно в т.12 от този Раздел IV на настоящия Документ. 
 
Съгласно чл. 36, ал. 2, т.1 от Закона за кредитните институции в случай, че Банката не изпълнява 
свое изискуемо парично задължение повече от 7 работни дни и това е пряко свързано с 
финансовото състояние на Банката и по преценка на БНБ не може да се очаква изплащане на 
изискуемите парични задължения в приемлив период от време, то БНБ задължително отнема 
лиценза на Банката за извършване на банкова дейност поради неплатежоспособност. С 
отнемането на лиценза дейността на банката се прекратява и БНБ отправя искане до съответния 
окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.  
 
Съгласно разпоредбите на Закона за ипотечните облигации в случай на обявяване на Банката в 
несъстоятелност, облигационерите с права по настоящата емисия ипотечни облигации се 
удовлетворят по предпочитание от активите, вписани към датата на обявяване на 
несъстоятелността в Регистъра на Покритието. Тези активи не влизат в масата на 
несъстоятелността, а служат за предпочтително удовлетворяване на облигационерите от тази 
емисия, като средствата от осребряването на заложените активи се разпределят между 
облигационерите от тази емисия пропорционално на правата по притежаваните от тях облигации. 
Съвкупността от заложените активи се управлява от довереник на облигационерите по ипотечните 
облигации, който се назначава от съда по несъстоятелността и отговаря на изискванията по чл.21, 
ал.1 от Закона за ипотечните облигации. Довереникът има правомощията на синдик по 
отношение на заложените активи и на непогасените задължения на Банката по ипотечните 
облигации. Редът за управление и продажба на заложените активи се определя в чл.22 и 
следващите на Закона за ипотечните облигации. Средствата, останали след удовлетворяване на 
вземанията по ипотечните облигации от тази емисия се включват в масата на несъстоятелността.  
 
Извън несъстоятелността, в случай на неизпълнение на задълженията на Емитента за изплащане 
на дължимите суми съгласно условията на облигационния заем, всеки облигационер има право да 
поиска от компетентния съд издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу Банката и 
издаване на изпълнителен лист на основание чл.418 във връзка с 417, т.9 от ГПК. В този случай се 
прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс по отношение на заповедното 
производство. 

 
- Предимствено право на удовлетворяване при ликвидация  

 
Емитентът е „кредитна институция (банка)“ по смисъла на Закона за кредитните институции и за 
процедурата по ликвидация на Емитента се прилагат специалните правила и реда на Закона за 
кредитните институции (ЗКИ). Ликвидацията може да бъде доброволна или принидителна. 
Решението за откриване на процедура по доброволна ликвидация се приема от Общото събрание 
на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание на акционерите акции 
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с право на глас след получаване на предварително разрешение от БНБ. БНБ може да откаже 
даването на разрешение за доброволна ликвидация, ако: 

- Прецени, че банката няма да може да изплати без отлагане или да уреди по друг начин 
своите задължения към кредиторите (в това число облигационерите); 

-  Прецени, че предложеният план за ликвидация не е в интерес на кредиторите на банката, 
в това число на облигационерите; 

- Представените от банката документи съдържат непълна, противоречива или недостатъчна 
информация; 

- Не са представени в определения срок допълнително поисканите документи, необходими 
за извършване на преценката дали са налице условията за издаване на разрешение или 
отказ.  

Ликвидаторът съставя списък на предявените вземания на кредиторите на банката, включително 
предявените вземания на облигационерите. Ликвидаторът разпределя набраните в производството 
по ликвидация средства по реда на чл.94, ал.1, т.1-8 от Закона за банковата несъстоятелност. 
Съгласно тези разпоредби при разпределение на набраните средства в производството по 
ликвидация вземанията, обезпечени със залог или ипотека се изплащат предпочтително от сумата, 
получена от реализацията на обезпечението и са на първо място в реда за изплащане на 
вземанията.  
Вземанията на облигационерите от настоящата Емисия са обезпечени с първи по ред особен 
залог върху съвкупността от активите на Емитента, включени в покритието на Емисията. При 
евентуална процедура по ликвидация на Емитента вземанията на облигационерите от настоящата 
емисия се удовлетворяват от сумите, получени от реализация на обезпечението по настоящата 
емисия ипотечни облигации, първи по ред преди вземанията на останалите кредитори и преди 
акционерите. . 
 
Принудителна ликвидация се извършва след отнемане на лиценза за извършване на банкова 
дейност на основание чл. 36, ал.1 от ЗКИ. В тези случаи ликвидаторът се назначава от Фонда за 
гарантиране на влоговете. Редът, по който ликвидаторът разпределя набраните средства от 
осребряване на имуществото и събиране на вземанията на банката при принудителна ликвидация 
е същият, като този при доброволна ликвидация, описан подробно по-горе. Съответно и при 
принудителна ликвидация на Емитента вземанията на облигационерите от настоящата емисия се 
удовлетворяват от сумите, получени от реализация на обезпечението по емисията ипотечни 
облигации, първи по ред преди вземанията на останалите кредитори и преди акционерите. 
 
Неимуществени права 

- Право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите от 
настоящата емисия облигации, като всяка облигация дава право на един глас; 

- Право да избират или да бъдат избрани за представители на Общото събрание на 
облигационерите от настоящата емисия облигации по чл. 209 от ТЗ. 

Представители на облигационерите не могат да бъдат Емитентът, свързани с Емитента лица, 
дружествата, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения, членовете на 
Надзорния съвет, на Управителния съвет на Емитента, както и техни низходящи, възходящи и 
съпрузи и лицата, на които по закон с забранено да участват в ограните за управление на 
Емитента. 
 
Колективни права 
Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от настоящата емисия образуват отделна група за 
защита на интересите си пред емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия 
ипотечни облигации формира свое Общо събрание на облигационерите, отделно от общите 
събрания на облигационерите по другите неизплатени емисии облигации на Банката (ако има 
такива). В отношенията си с Банката групата на облигационерите се представлява от 
представителя, чрез който облигационерите упражняват своите колективни права. Представители 
на облигационерите не могат да бъдат Емитентът, свързани с Емитента лица, дружествата, които 
са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения, членовете на Надзорния съвет, на 
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Управителния съвет на Емитента, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи и лицата, на 
които по закон с забранено да участват в ограните за управление на Емитента. 
 
Представителят на облигационерите по настоящата емисия е избран от първото Общо събрание 
на облигационерите, проведено на 17.10.2014г. и неговите права и задължения са описани в този 
раздел по-долу и в т. 15 от този Раздел IV на настоящия Документ. Първото Общо събрание на 
облигационерите от настоящата емисия избра за Представител на облигационерите от осмата 
емисия ипотечни облигации „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД, ЕИК 130999800. 
  
Представителят на облигационерите от настоящата Емисия има право да анализира състоянието и 
основните характеристики на ипотечните кредити, които са включени в Основното покритие на 
емисията и в Регистъра на покритието на емисията, воден от Емитента. Това включва 
извършването на следните действия: 

 Да анализира състоянието и основните характеристики на кредитите, включени в 
Основното покритие, включително като извършва съпоставка на тяхното 
състояние и характеристики от момента на включването им в Основното 
покритие и към съответния отчетен период на базата на предоставена от Емитента 
информация. При извършване на анализа се взимат предвид: 

а) размер на непогасената главница към момента на отпускането на кредита 
и към края на последното завършено календарно шестмесечие;  

б) срок при отпускането на кредита и оставащ срок до погасяването му в 
месеци;  

в) лихви, такси и комисионни по кредита; 

г) валута на кредита; 

д) рискова квалификация на кредита към края на всяка календарна година 
от момента на отпускането му и към края на последното завършено 
шестмесечие; 

е) информация дали кредитополучателят е физическо или юридическо 
лице; 

ж) стойността, с която съответния ипотечен кредит е включен в основното 
покритие; 

з) вид на ипотекираните имоти съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗИО и съгласно 
условията на емисията; 

и) местонахождение на ипотекираните имоти; 

к) наличност на ипотечната оценка на ипотекираните недвижими имоти, 
извършена посредством методите, посочени в ЗИО, както и наличност на 
последващи ипотечни оценки в случаите и при условията на чл.18 от 
ЗИО; 

л) размера на съотношението между непогасената главница и ипотечната 
оценка към момента на отпускане на кредита и към края на последното 
завършено шестмесечие; 

м) вид и размер на заместващото покритие съгласно изискванията на чл.5, 
ал. 2 от ЗИО (ако има такова); 

н) друга информация, свързана с покритието по емисията, обосновано 
изискана от представителя на облигационерите. 

 На база предоставена от Емитента информация да съблюдава спазването от нейна 
страна на следните изисквания: 
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а) кредитите, включени в Основното покритие към датата на издаване на 
емисията, както и тези, които ще бъдат включвани за допълване на 
основното покритие (при спадане на обезпечеността под определеното 
минимално ниво) да отговарят на изискванията, заложени в решението на 
Управителния съвет на Емитента за издаване на настоящата Емисия и в 
настоящия Проспект; 

б) Заместващото покритие от емисията (ако има такова) да не надвишава 
30 на сто от общия размер на задълженията на Емитента по емисията; 

в) ипотечните кредити да се включват в изчислението на Основното 
покритие със стойност, съгласно предвиденото в чл.6, ал.1 от ЗИО; 

г) покритието на ипотечните облигации от Емисията (сумата от основното 
и заместващото покритие) да не е по-малко от 110 % (сто и десет на сто) от 
непогасената главница по емисията, към края на съответен отчетен период; 

д) ипотечните кредити, включени вече в Основното покритие, да не се 
изключват, подменят или заменят с други ипотечни кредити. 

 Във връзка с изпълнение на функциите на представителя на облигационерите, 
описани по-горе, последният може да поиска и Емитентът няма право да му 
откаже и следната информация и документи: 

а) копие от удостоверението за тежести за всеки ипотекиран имот, предмет 
на обезпечение по заложените по емисията ипотечни кредити, 
представено пред Емитента преди отпускането на кредита и 
удостоверяващо вписването на първа по ред ипотека върху имота в полза 
на Емитента; 

б) копие на удостоверение от ЦРОЗ, удостоверяващо учредяването и 
вписването на обезпечението по емисията – първи по ред особен залог 
върху съвкупността от активите на Емитента, включени в Покритието по 
емисията, както и копие на удостоверение от ЦРОЗ, удостоверяващо 
извършена актуализация на данните по вписването, ако такава е налице; 

в) първоначалната ипотечна оценка и/или последна актуална такава на 
всеки от ипотекираните недвижими имоти, както и евентуални 
последващи ипотечни оценки в случаите и при условията на чл.18 от 
ЗИО; 

г) други документи, свързани с покритието по емисията, обосновано 
изискани от представителя на облигационерите. 

 Представителят на облигационерите ежемесечно съблюдава спазването от страна 
на Емитента на установената съгласно условията на емисията минимална 
обезпеченост по емисията на база на предоставена от Емитента информация. За 
целта, най-късно до десетия работен ден от съответния месец Емитентът изпраща 
на представителя на облигационерите резултатите от извършената от него 
проверка за спазване на коефициента на обезпеченост към последния календарен 
ден на предходния месец.; 

 Представителят на облигационерите следи за спазване от страна на Емитента на 
финансовите показатели, определени съгласно решението на Управителния съвет 
на Емитента за издаване на емисията и настоящия Документ, на база на 
публикуваните от Емитента тримесечни финансови отчети в качеството му на 
публично дружество. 

 Допълване в основното покритие на емисията на нови ипотечни кредити, които 
отговарят на изискванията на решението на Управителния съвет на Емитента за 
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издаване на емисията и на настоящия документ, се осъществява само след 
предварително разрешение на представителя на облигационерите от емисията. 

 Изрично упълномощени (с нотариално заверено пълномощно) служители на 
представителя на облигационерите имат право на достъп до информация от 
публичния Регистър на покритието по емисията. В случаите, в които 
представителят на облигационерите изисква информация от публичния регистър, 
той не дължи заплащане на разходите по представяне на информацията. 

 Представителят на облигационерите изготвя и представя пред облигационерите 
периодичен шестмесечен доклад на база на предоставената от Емитента 
информация за съответния период, относно: 

а) извършения анализ на състоянието и основните характеристики на 
ипотечните кредити, включени в Основното покритие на емисията; 

б) изпълнение на задълженията по ЗИО и по емисията от страна на 
Емитента, свързани с вида, състоянието и характеристиките на Основното 
покритие; 

в) изпълнение на другите условия по емисията от страна на Емитента; 

г) наличието или липсата на обстоятелства, необходими за допълване на 
Основното покритие с нови ипотечни кредити, отговарящи на 
изискванията на решението на Управителния съвет за издаване на 
Емисията и на настоящия документ. 

 
Подробна информация за правата и задълженията на представителя на облигационерите е 
представена и в т.15 на този Раздел IV от настоящия Документ.  
 
 
Облигационерите от тази емисия имат следните колективни права: 
 

- Право на участие в Общото събрание на акционерите на Банката, без право на глас и 
право на съвещателен глас съгласно чл. 214, ал. 6 във връзка с ал. 3, т. 1 от Търговския 
закон, когато Общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на 
Общото събрание на облигационерите при обсъждане на въпросите за изменение на 
предмета на дейност, вида и/или преобразуването на Емитента. Решението на Общото 
събрание на облигационерите по горните въпроси не е задължително за акционерите. 
 

- право на решаващ глас при вземане на решение за издаване на нова емисия 
привилегировани облигации. Съгласно чл. 207, ал.2 от ТЗ решението на Емитента за 
издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице 
съгласието на общите събрания на предходни неизплатени емисии облигации, е 
нищожно. 

 
- право на участие без право на глас на представителите на облигационерите в общото 

събрание на акционерите при вземане на решения, засягащи изпълнението на 
задълженията по настоящия облигационен заем съгласно чл. 212, ал. 2 от ТЗ; 
 

- право на информация на представителите на облигационерите, при същите условия, както 
акционерите, съгласно чл. 212, ал.1 ТЗ. 

 
- Общото събрание на облигационерите може да вземе отношение към евентуални 

предложения на Емитента за изменение на условията по облигационния заем, като приеме 
или не направените от Емитента предложения. 
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Промяна в условията на облигационния заем е възможна само при наличие на съгласие и на двете 
страни за това – Емитентът, от една страна и облигационерите, от друга. Съгласно чл. 207, т. 1 от 
ТЗ, всяко решение на емитента за едностранна промяна в условията, при които са записани 
издадените облигации, е нищожно. 
Предложение от Емитента за промяна в условията на емисията може да се направи по реда, по 
който е взето решението за емитиране на облигационния заем – в случая, с решение на 
Управителния съвет, потвърдено от Надзорния съвет на Емитента. При наличие на изразена от 
компетентния орган на Емитента воля за промяна в условията по емисията, представителят на 
облигационерите свиква Общо събрание на облигационерите чрез покана, обявена в Търговския 
регистър най-малко 10 дни преди датата на събранието. Наред с другите задължителни законови 
реквизити, поканата трябва да съдържа и дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане във 
връзка с предлаганата от Емитента промяна в условията на емисията, както и конкретни 
предложения за решения. Доколкото уставът на Емитента не съдържа специални изисквания за 
кворум за вземане на решение от общото събрание на облигационерите, то се прилага чл. 214, ал. 
5 ТЗ – за общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общото 
събрание на акционерите, а именно чл. 227 ТЗ. Относно мнозинството за вземане на решения от 
Общото събрание на облигационерите – съгласно Решението на Уравителния съвет на Емитента 
от 11.09.2014 г. за определяне на условията по емисията облигации, решение на Общото събрание 
на облигационерите относно промени в условията на емисията облигации се приема с мнозинство 
повече от половината от всички издадени облигации. 
 

Права на облигационерите по отношение на притежателите на други ценни книжа на 
Емитента или по отношение на други негови кредитори 

 
В сравнение с притежателите на други ценни книжа (в това число акционери и облигационерите 
по други бъдещи емисии ипотечни облигации) и други кредитори на Емитента, облигационерите 
от настоящата емисия ипотечни облигации се ползват с правата на обезпечени кредитори по 
първи по ред залог върху активите на Емитента, включени в Покритието (Основно и/или 
Заместващо). Вземанията на облигационерите от настоящата емисия се ползват с правото на 
предпочтително удовлетворение от сумата получена при реализация на обезпечението в 
поредността по чл.722, ал.1, т.1 от Търговския закон. 
 
Облигациите от други бъдещи емисии ипотечни облигации на Емитента ще бъдат обезпечени с 
особен залог върху активи на Емитента, различни и отделни от тези, които служат за обезпечение 
на настоящата емисия. 
В случай на обявяване на Емитента в несъстоятелност, активите, включени в Покритието на 
настоящата емисия, не влизат в масата на несъстоятелността и вземанията по настоящия 
облигационен заем се удовлетворяват предпочтително от средствата от осребряването на тези 
активи по реда на глава V от Закона за ипотечните облигации преди вземанията на другите 
кредитори. Средствата от осребряването на активите, включени в Покритието на настоящата 
емисия, се разпределят само между облигационерите по настоящата емисия съобразно правата по 
притежаваните от тях облигации. 
В случай на ликвидация на Емитента, вземанията по облигационния заем се удовлетворяват преди 
вземанията, произтичащи от акции. 
В сравнение с притежателите на акции, облигационерите нямат право да участват в общото 
събрание на акционерите. Единствено представители на облигационерите (които не могат да 
бъдат повече от три лица), избрани от Общото събрание на облигационерите, могат да участват в 
общото събрание на акционерите без право на глас. Избраните представители на 
облигационерите могат да получават информацията за дружеството, на която имат право 
акционерите.  
Облигационерите, за разлика от акционерите на дружеството, нямат право на дивидент и 
ликвидационен дял. 
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Ограничения на права на облигационерите от настоящата емисия 
 

Правата, предоставяни от ипотечните облигации, предмет на настоящото предлагане, не са и не 
могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг  клас ценни книжа, или от 
разпоредбите на договор или друг документ. 
 
Всички облигационери, притежаващи облигации от настоящата емисия, се намират в еднакво 
положение, като Емитентът е длъжен да осигури тяхната равнопоставеност относно всички права, 
свързани с притежаваните от тях ипотечни облигации. 
 
Търговският закон предвижда ограничения за представителството на облигационерите по 
настоящата емисия по отношение на лицата, които не могат да бъдат представители на 
облигационерите, като тези ограничения са подробно описани в параграфа Колективни права по-
горе в тази точка 7. 

8. НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ. 
ПЕРИОДИЧНОСТ И НАЧИН НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

8.1. Размер на номиналния лихвен процент  

Променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбора от шестмесечен EURIBOR, 
увеличен с надбавка в размер на 4.20% (четири цяло и двадесет стотни процента) годишно, 
платима на шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните 
шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена 
конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – 
Year, Actual/Actual). 
Стойността на шестмесечния Euribor за първото купонно плащане е определения шестмесечен 
Euribor за датата на сключване на емисията облигации (Т), обявен два работни дни преди датата 
на издаване на Емисията (Т-2). Датата на сключване на емисията облигации е 25.09.2014г. и 
съответно на датата на определяне на стойността на шестмесечния Euribor -23.09.2014г, същата е 
0.185%. Лихвеният процент, валиден за първото лихвено/купонно плащане е в размер на 4.385%. 
– стойността на приложения шестмесечен Euribor – 0.185%, увеличен с набавка от 4.20% (четири 
цяло и двадесет стотни процента) годишно.   
Стойността на шестмесечения Euribor за всеки следващ купонен период от шест месеца се 
определя към датата, на която е дължимо предходното купонно плащане. Ако датата на 
предходното купонно плащане попада в неработен ден, за следващия купонен период важи 
котировката на шестмесечения Euribor за най-близкия предходен работен ден. Шестмесечният 
Euribor се котира с вальор Т-2, т.е. стойността на шестмесечения Euribor за съответната дата (Т) се 
определя 2 работни дни преди датата, от която започва да се прилага. 
 
Индексът, който служи за основа на променливия лихвен процент по настоящата облигационна 
емисия - 6-месечния Euribor (съкращение от Euro Interbank Offered Rate), представлява бенчмарк, 
използван на паричните пазари в Европейския съюз. Това е лихвата, при която банки с висок 
кредитен рейтинг в Европейския съюз отдават помежду си средства в Евро на краткосрочен 
депозит. Този индекс съществува от месец януари 1999 г. За повече информация: www.euribor-
ebf.eu. На посоченият сайт може да бъде получена подробна информация за историческите 
стойности на 6-месечния Euribor. 

8.2. Правила за корекция във връзка със събития, отнасящи се до базисния 
инструмент  

 
В случай, че на датата на определяне на лихвата Емитентът не може да получи информация за 
шестмесечния Euribor съгласно предвиденото по-горе, то Емитентът определя размера на лихвата, 
приложима за съответния шестмесечен период на базата на последно публикувания шестмесечен 
Еuribor. 
 

http://www.euribor-ebf.eu/
http://www.euribor-ebf.eu/
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Банката-издател изпълнява функцията на оценител/ calculation agent на базисния инструмент при 
формиране на лихвата по облигациите от настоящата емисия. 
 
С оглед на това, че лихвеният процент по настоящата емисия е променлив, корекции в лихвения 
процент ще бъдат извършвани за всяко лихвено плащане, съобразно посочената в точка 8.1. по-
горе процедура и са обвързани със съответната стойност на 6-месечния Euribor.  
 
Промяна по размера и/или периодичността и условията на лихвените и главнични плащания, 
промени във връзка с обезпеченията по емисията и други условия е допустима и при условията на 
т. 13.3 на този Раздел IV от настоящия Документ. 

8.3. Плащания. Периодичност и начин на изчисляване 

 
Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца в деня на изтичането на съответния 
шестмесечен период считано от датата на сключване на облигационния заем (25.09.2014г.), като 
първото плащане ще бъде извършено след изтичане на шест месеца от датата на сключване на 
облигационния заем, а именно на 25.03.2015г. Следващите лихвени плащания ще се извършват 
при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай, че датата на лихвеното плащане 
съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. 
 
Изчисляването на дължимата лихва за всеки от шестмесечните периоди става на базата на 
следната формула за пресмятането на лихва по лихвена конвенция Реален брой дни в периода 
върху Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – Year, Actual/Actual): 
 

 
 годинатавднибройРеален

ПЛПНС
ЛД

____
**

  

където: 
ЛД – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация 
НС – номинална стойност на една облигация 
ЛП – определеният лихвен процент годишно (шестмесечен EURIBOR, увеличен с надбавка в 
размер на 4.20% (четири цяло и двадесет стотни процента) годишно) 
П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата 
на следващо купонно плащане 

 
Плащанията по лихвата се извършват в евро или в лева по фиксиран курс на БНБ (1.95583 лв. за 1 
евро). При промяна на текущия фиксиран курс (1.95583 лв. за 1 евро) всички плащания се 
извършват само в евро. 
 
Право да получат лихвено плащане по облигациите от настоящата емисия имат облигационерите, 
вписани в Книгата на облигационерите по осмата емисия ипотечни облигации на 3 /третия/ 
работен ден преди преди датата на съответното лихвено плащане. Това обстоятелство се 
удостоверява с официално извлечение от книгата за безналични облигации на Емитента, която се 
води от „Централен депозитар“ АД. 
 
Плащането се извършва чрез Централен депозитар АД, съгласно реда и условията, предвидени в 
правилника на Централен депозитар АД. 
 

9. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ЛИХВИ И ПОГАСЯВАНЕ НА 
ГЛАВНИЦАТА.  

Вземанията за лихви се погасяват с изтичане на тригодишна давност. 
Вземането по главницата се погасява с изтичане на общата петгодишна давност. 
Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, т.е. от деня, когато е 
трябвало да бъде извършено съответното плащане съгласно условията на емисията. 
Давността се прекъсва: 
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а) с признаване на вземането от длъжника; 
б) с предявяване на иск или възражение; 
в) с предприемане на действия за принудително изпълнение. 

От прекъсване на давността започва да тече нова давност. 
С погасяване по давност на вземането за главницата се погасяват и вземанията за лихви, 
независимо че за някои или за всички от тях давността не е изтекла. 
 

10. ПАДЕЖ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ. СХЕМА НА ПОГАСЯВАНЕ. 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ/ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ 
ИЛИ НА ЦЕЛИЯ ЗАЕМ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ НА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ. 

 

10.1. Падеж на облигационния заем 

Датата на падеж на настоящия облигационен заем е 25.09.2019 г. или 60 /шестдесет/ месеца след 
датата на сключването му.  
 

10.2. Схема за погасяване 

Изплащането на главницата се извършва на съответните дати на лихвени плащания, съгласно 
приложения погасителен план, както следва:  

Дата на 
сключване на 

облигационния 
заем 

Дата на 
падежа 

 

Шест-
месечи

е 

Дата на 
лихвено 
плащане 

Лихвен 
процент 

Плащане 
по 

главница 
(евро) 

Непогасена 
главница 

(евро) 

25/09/2014г. 25/09/2019г   6m Euribor+4.2%  5 000 000 

  1 25/03/2015г. 6m Euribor+4.2% 250 000 4 750 000 

  2 25/09/2015г. 6m Euribor+4.2% 300 000 4 450 000 

  3 25/03/2016г. 6m Euribor+4.2% 350 000 4 100 000 

  4 25/09/2016г. 6m Euribor+4.2% 400 000 3 700 000 

  5 25/03/2017г. 6m Euribor+4.2% 450 000 3 250 000 

  6 25/09/2017г. 6m Euribor+4.2% 500 000 2 750 000 

  7 25/03/2018г. 6m Euribor+4.2% 550 000 2 200 000 

  8 25/09/2018г. 6m Euribor+4.2% 600 000 1 600 000 

  9 25/03/2019г. 6m Euribor+4.2% 700 000 900 000 

  10 25/09/2019г. 6m Euribor+4.2% 900 000 0 

    Общо: 5 000 000  

 
В случай, че датата на плащане по главницата следва да бъдат извършени в неработен ден, 
плащането се извършва на първия следващ работен ден. 
 
Плащанията по главница се извършват в евро или в лева по фиксиран курс на БНБ (1.95583 лв. за 
1 евро). При промяна на текущия фиксиран курс (1.95583 лв. за 1 евро) всички плащания се 
извършват само в евро. 
 
Плащането се извършва чрез Централен депозитар АД, съгласно реда и условията, предвидени в 
правилника на Централен депозитар АД. 
 
Главничните плащания се извършват пропорцинално между облигационерите. 
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10.3. Условия и ред за предсрочно погасяване/изплащане на част или на целия 
облигационен заем по инициатива на емитента или на облигационерите  

 
Условия и ред за предсрочно погасяване/изплащане на част или на целия 
облигационен заем по инициатива на Емитента. 

Ипотечните облигации от настоящата емисия се издават без опция за обратно изкупуване (т.е. без 
право на Емитента едностранно да изкупи част или цялата емисия ипотечни облигации по 
предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата) и без 
право/опция за предсрочно погасяване извън определените главнични плащания (правото на 
БАКБ да погаси на определени дати част или цялата емисия ипотечни облигации, срещу 
определена такса за предсрочно погасяване), освен в определените от закона случаи, при които се 
предвижда възможност за предсрочна изискуемост. 
 
Управителният съвет на Емитента има право и може да вземе решение ипотечни облигации от 
настоящата емисия да бъдат купувани от Емитента на вторичен пазар по текущи пазарни цени. 
 

Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива 
на притежателите на облигациите (Задължение на емитента за обратно изкупуване) 

Емитентът се е задължил след приключване на първичното частно предлагане емисията ипотечни  
облигации да бъде заявена за вписване във водения от Комисията за финансов надзор регистър по 
чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН с цел същата емисия ипотечни облигации да бъде заявена за допускане 
до търговия на “Българска фондова борса – София” АД „Основен пазар BSE, Сегмент за 
облигации”. Емитентът се е задължил да предприеме всички необходими действия за 
регистрирането на настоящата емисия облигации за търговия на “Българска фондова борса – 
София” АД в срок не по-късно от 6 (шест) месеца от сключването на облигационния заем. 
В случай, че: 
1) Комисията за финансов надзор издаде отказ за потвърждаване на проспект, респективно за 
вписване в регистъра на Комисията на емисията облигации на „Българо-американска кредитна 
банка” АД за вторично публично предлагане, или 
2) Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД откаже да регистрира за 
търговия облигациите от емисията на „Българо-американска кредитна банка” АД, или  
3) След изтичане на 6 месеца от сключване на облигационния заем, емисията облигации не е 
качена за търговия на “Българска фондова борса - София” АД, 
Емитентът се задължава в срок до 7 (седем) работни дни от получаване на съответния отказ да 
уведоми писмено облигационерите за това. До 17.00 часа на 20 (двадесетия) работен ден 
отполучаване на уведомлението по предходното изречение, всеки облигационер има право 
писмено да заяви, че желае да продаде облигациите си обратно на Емитента или на посочено от 
Емитента лице. 
В срок от 7 (седем) работни дни от получаване на писмено заявление за обратно изкупуване от 
облигационер, Емитентът се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на писмено 
заявление за обратно изкупуване от облигационер, да изкупи облигациите или да намери друго 
лице, което да ги изкупи. На облигационерите, които са заявили, че желаят обратна продажба, 
ведно със съответната лихва за периода на държане, се изплаща дължимата главница съобразно 
номиналната стойност/остатъчната стойност на притежаваните към този момент облигации, но 
не повече от притежаваните от тези лица облигации към момента на депозиране на заявлението, 
че желаят обратна продажба. 
Задължението за обратно изкупуване на облигациите от страна на Емитента или намирането на 
друг купувач е валидно единствено и само при наличие на някое от условията 1), 2) или 3), 
дефинирани в тази точка. 
 
 

11. МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОХОДНОСТТА ОТ ОБЛИГАЦИИТЕ.  
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Доходността до падежа по облигации закупени на вторичен пазар зависи от цената на закупуване. 
В случай, че тя е по-висока от номинала доходността им е по-ниска от номиналния лихвен 
процент и обратно, ако е по-ниска, доходността им е по-висока.  
 
При предположение, че облигациите се придобият по номинал, еквивалентният годишен лихвен 
процент е равен на номиналния лихвен процент. 
 
Годишната доходност до падежа (yield to maturity) е лихвеният процент, който изравнява 
настоящата стойност на паричните потоци от облигациите с цената на облигацията. 
 
Както е видно от долната формула, годишната доходност до падежа е в пряка математическа 
зависимост с цената на покупка на ценните книжа. 
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CPN – купонно плащане 
YTM – годишна доходност до падежа в % 
m - брой купонни плащания в година 
n - поредност на купонното плащане 
N – главнично плащане  
M- размер на главницата на падежа  

 
Като, 

 

годинатавднибройРеален

P
NLCPN

____
**  

L – лихвен % 
N – номинал/остатъчен размер на ценните книжа  
P – период, равен на реалния брой дни между купонни плащания 

 
Горната формула предполага, че всички парични потоци, генерирани от облигациите ще бъдат 
реинвестирани при един и същ лихвен процент. 
 
Реализираният доход от инвестиции в облигации от настоящата емисия е зависим от периода на 
държане. При евентуална продажба на цена, по-висока от цената на, която са закупени 
облигациите, реализираната догодност ще е по-висока от доходността до падежа и обратно. 
 
Еквивалентният ефективен Годишен Лихвен Процент може да се изчисли по следната формула: 
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n

n

ЛП
ГЛП , където n е броят лихвени плащания 

 
 

12. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЕМИСИЯ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ. 

 

12.1. Вид и размер на обезпечението 

За обезпечаване вземанията на облигационерите по настоящата емисия ипотечни облигации за 
главница в размер на 5 000 000 евро /пет милиона евро/, лихва в размер на шестмесечен 
EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 4.20% (четири цяло и двадесет стотни процента) 
годишно, както и всякакви други вземания на облигационерите по настоящия облигационен заем, 
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Емитентът е учредил в полза на облигационерите първи по ред особен залог върху съвкупността 
от активите на Емитента /БАКБ/, включени в покритието на емисията, съгласно условията на 
емисията, а именно: ипотечни кредити от портфейла на Емитента - БАКБ, обезпечени с една или 
повече първи по ред ипотеки в полза на Емитента върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2, т.1-4 от 
Закона за ипотечните облигации, които кредити сa включени в Регистъра на покритието на 
емисията ипотечни облигации съгласно решение на Управителния съвет на Емитента и по реда 
на Вътрешните правила за съдържанието, извършването на вписванията и отписванията и 
воденето на регистъра на покритието на ипотечните облигации, издадени от БАКБ (Основно 
покритие). 
Основното покритие на настоящата осма емисия ипотечни облигации е описано подробно в 
т.12.2. и т.12.3. от този Раздел IV по-долу на настоящия Документ. 
 
Съгласно приложимите разпоредби на ЗИО за заместване на напълно или частично изплатени 
кредити от Oсновното покритие Емитентът може да включи в покритието на настоящата емисия 
един или повече свои активи (Заместващо покритие) от изброените в чл.5 ал.2 от ЗИО. 
Заместващото покритие не може да надвишава 30% (тридесет на сто) от общия размер на 
задълженията на емитента по тази емисия. 
Съгласно чл.5, ал.2 от Закона за ипотечните облигации, за заместване на напълно или частично 
изплатени кредити от покритието Емитентът може да включи в покритието следните свои активи:  

1. парични суми в брой или по сметки в Българската народна банка и/или търговски банки; 
2. вземания срещу правителството на Република България или Българската народна банка, 

както и вземания, изцяло гарантирани от тях; 
3. вземания срещу правителства или централни банки на държави, определени от 

Българската народна банка; 
4. вземания срещу международни институции, определени от Българската народна банка; 
5. вземания, изцяло обезпечени с ценни книжа на правителството на Република България, на 

Българската народна банка, на правителства, централни банки или международни 
институции, посочени в т. 3 и 4; 

6. вземания, обезпечени със злато; 
7. вземания, обезпечени изцяло с депозити при банката в левове или в чуждестранна валута, 

за която Българската народна банка обявява всеки работен ден централен курс. 
 
Към датата на този документ в Покритието няма включени активи по точки 1.-7. по-горе. 
 
Решение за включване на Заместващо покритие под формата на активи по точки 1.-7. по-горе се 
взeма от Управителния съвет на Емитента, съгласно Вътрешните правила за съдържанието, 
извършването на вписванията и отписванията и воденето на Регистъра на покритието на 
ипотечните облигации, издадени от БАКБ, при спадане на размера на Основното покритие под 
нивата, определени по ЗИО и условията на този Проспект и когато Банката не разполага с 
вземания по кредити, обезпечени с ипотека, които отговарят на условията по този Документ, с 
които да допълни Основното покритие. 
 
Докато не е налице случай на неизпълнение на задължения на Емитента за плащане на лихва 
и/или главница по настоящата емисия ипотечни облигации, Емитентът събира заложените 
вземания и лихвите по тях, произтичащи от кредитите, обезпечени с ипотека и другите активи 
включени в Основното покритие. 
Залогът запазва действието си до пълното погасяване на задълженията на Емитента по настоящата 
емисия ипотечни облигации, без да е необходимо подновяване. 
Залогът има акцесорен характер и следва обезпеченото вземане. При прехвърляне, прехвърленото 
вземане преминава върху новия кредитор заедно с обезпеченията. Следователно, при прехвърляне 
на облигациите, заедно с прехвърлянето на вземането върху приобретателя се прехвърлят и 
правата по залога. 
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Емитентът е вписал залога в Централния регистър на особените залози на 30.09.2014 г. Емитентът 
се задължава веднъж на всеки шест месеца да актуализира предоставените на Централния регистър 
на особените залози данни за целите на първоначалното вписване. 
Емитентът е учредил залога върху активите си като общият размер на обезпечението към датата 
на вписване на залога в Централния регистър на особените залози е в размер по-голям от 110% 
(сто и десет процента) от общия размер на емисията регистриран в Централен депозитар АД. 
Общият размер на обезпечението към датата на вписването на залога в Централния регистър на 
особените залози е изчислен на основата на размера към 17.09.2014г. на непогасените главници на 
кредитите, обезпечени с ипотека, включени в Основното покритие, изчислено съгласно чл.6, ал.1 
от Закона за ипотечните облигации. Според тази разпоредба ипотечните кредити влизат в 
изчислението на Основното покритие със стойността на непогасената им главница, но не повече 
от 80 на сто от ипотечната оценка на недвижимите имоти - жилища, които служат за обезпечение 
на съответния ипотечен кредит и не повече от 60 на сто от ипотечната оценка на недвижимите 
имоти – вили, сезонни и ваканционни жилища, търговски и административно-офисни 
помещения, хотели, ресторанти, промишлени и складови помещения и други подобни.  
 

12.2. Основно покритие на емисията облигации - данни, съгласно чл.12, т.2 от 
Закона за ипотечните облигации за кредитите, включени в основното 
покритие. 

Основното покритие на настоящата осма емисия ипотечни облигации представлява съвкупността 
от всички вземания на Емитента (в това число вземания за главница, лихви, такси и комисионни) 
по кредити, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти, от портфейла на Емитента, включени 
в Регистъра на покритието на осмата емисия ипотечни облигации съгласно решение на 
Управителния съвет на Емитента. 
Кредитите от портфейла на Емитента, съставляващи Основното покритие на осмата емисия 
ипотечни облигации към датата на този Документ, са подробно описани в Приложение №1 към 
този Документ, което съдържа данните по чл.12, т.2 от ЗИО за всеки отделен кредит от 
Основното покритие. Съгласно изискванията на чл.12, т.2 от ЗИО Емитентът включва в 
Проспекта за емисията данни за ипотечните кредити, съставляващи Основно покритие, 
включващи за всеки кредит: 

 Размер на непогасената главница към момента на отпускането на кредита и към края на 
последното завършено тримесечие; 

 Срок при отпускането на кредита и оставащ срок до погасяването; 

 Лихви, такси и комисиони по кредита; 

 Рискова класификасия на кредита към края на всяка календарна година от момента на 
отпускането му и към края на последното завършено тримесечие; 

 Вид на ипотекираните за обезпечение имоти (съгласно чл.2, ал.2 от ЗИО), ипотечната 
им оценка и размера на съотношението между непогасената главница и ипотечната 
оценка към момента на отпускане на кредита и към края на последното завършено 
тримесечие. 

Данните за кредитите по чл.12, т.2 от ЗИО в Приложение №2 към този Документ са актуални към 
17.09.2014г. и са генерирани и изготвени за целите на първичното частно предлагане и записване 
на осмата емисия ипотечни облигации, като са включени в Предложението за записване на 
ипотечни облигации при условията на частно предлагане (чл.205, ал.2 от ТЗ) и са приложени към 
заявлението за вписване на особен залог върху Основното покритие в ЦРОЗ от 30.09.2014г.   

По-долу е представена обобщена информация за кредитите, включени в Основното покритие, 
изготвена на база данните за единичните експозиции, включени и описани в Приложение №2: 

ЦЕЛ НА ОТПУСКАНЕТО 
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 За закупуване на напълно завършен недвижим имот, който ще се използва от 
кредитополучателя за основно жилище; 

 За потребителски, бизнес или други нужди срещу ипотека на собствено жилище; 

 кредит за закупуване на недвижим имот, който ще се използва за собствен бизнес; 

 кредит за бизнес или потребителски нужди срещу ипотека на имот с жилищно и/или 
нежилищно предназначение; 

 кредит за закупуване/строителство, ремонт, подобрение или разширение срещу 
ипотека на недвижим имот с жилищно и/или нежилищно предназначение. 

 

ВАЛУТА 

 Евро 

 Щатски долари 

 Лева 
 

РАЗМЕР 

 Минимален размер при отпускане:   6 500 /шест хиляди и петстотин/ евро 

 Максимална сума, с която кредита участва в покритието: не повече от 214 500 /двеста и 
четиринадесет хиляди и петстотин/ евро.  

 

СРОК  

 Минимален срок при отпускане: 55 месеца; 

 Минимален остатъчен срок: 4 месеца; 

 Максимален срок при отпускане: 420 месеца (35 години); 

 Максимален остатъчен срок: 415 месеца (35 години); 
 

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

 Максимален размер на лихвен процент : 16% годишно; 

 Минимален размер на лихвен процент: 4.10% годишно; 
 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ  

Ипотека върху недвижимите имоти, които са обект на покупка или рефинансиране, или са 
предоставени като обезпечение. Сто петдесет и пет (155) броя кредити (или 88.57% от общия 
брой на кредитите, включени в Основното покритие) са изцяло обезпечени с жилищни имоти. 
Осем (8) кредита (или 4.57% от общия брой кредити, включени в Основното покритие) са със 
смесено обезпечение, т.е. ипотека, както върху жилищен, така и върху друг нежилищен имот. 
Останалите дванадесет (12) кредита (или 6.86% от общия брой кредити, включени в Основното 
покритие) са изцяло обезпечени с тип имоти, чиято оценка съгласно ЗИО влиза в изчислението 
на покритието с 60%. 
За целите на настоящата емисия ипотечни облигации Емитентът извърши преоценка на част от 
имотите, служещи за обезпечение на кредитите от Основното покритие. Преоценени бяха 
кредити със съотношение дълг/стойност на обезпечението (LTV) от над 65%, така че оценките на 
имотите, служещи за обезпечение по същите да не са по-стари от 12 месеца датата на включването 
им в Основното покритие.  
Кредитите, включени в Основното покритие, са част от активите на Емитента и докато не е 
налице случай на неизпълнение по настоящата емисия ипотечни облигации, Емитентът събира 
заложените вземания произтичащи от тези кредити.  
 
Оценките на ипотекираните имоти се извършват съгласно Вътрешните правила за извършване и 
документиране на ипотечни оценки на недвижими имоти на БАКБ.  
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Недвижимите имоти са застраховани за срока на договора за кредит срещу всички стандартни 
рискове в полза на Емитента. Съгласно приетите от Емитента принципи, политика и процедури 
по кредитиране, недвижимите имоти, които служат за обезпечение по кредити, предоставени от 
Емитента, се застраховат в полза на Емитента срещу погиване от всеки кредитополучател за 
негова сметка, като всеки кредитополучател се задължава (а Емитентът следи за изпълнението на 
това задължение) да сключва и редовно да подновява през целия срок на кредита имуществени 
застраховки, които по форма и съдържание удовлетворяват Емитента. Застраховките се сключват 
с покритие на всички стандартни рискове /включително „Земетресение”/ за имуществото, 
служещо като обезпечение по кредита. Във всеки един момент общата сума на покритието по 
застраховката на активите, служещи за обезпечение на кредита, трябва да е не по-малка от размера 
на непогасената главница по кредита. Застpаховките се сключват от всеки кредитополучател със 
застpаховател и във фоpма, одобрени от Емитента и сочат Емитента като първи получател на 
застpахователни обезщетения. Застpахователните суми по застраховките се указват във валутата, в 
която е отпуснат кредита или в левовата й равностойност по фиксинг на БНБ.  
Считано от месец юли 2007г. Емитентът е сключил договор за застрахователно брокерско 
обслужване с МАРШ ЕООД във връзка със сключването на застраховки на обезпечения по 
кредити, отпускани от Емитента по различните програми за кредитиране, с което се урежда 
процеса по тяхното администриране. 
По-долу е представен списък на застрахователните компании, с които към датата на този 
Документ Емитентът има сключен тристранен договор за издаване и администриране на 
застрахователни полици, сключени в полза на Емитента: 

 ХДИ ЗАД , София, ул. Г. С. Раковски № 99,  ЕИК 130427863 

 Дженерали Застраховане АД, София, бул. Княз Дондуков №68,  ЕИК 030269049 

 ЗК Уника АД, София 1000, ул.  Юнак № 11–13   ЕИК 040451865 

 ЗПАД Булстрад, София, пл. Позитано № 5,  ЕИК 000694286 

 AIG Europe Limited – Клон България, София 1113, ул. Николай Хайтов № 3А, сграда 
8, ет.4, тел. 02/930 93 30, ЕИК 200251454 

 ЗД „БулИнс“ АД, София 1000, ул. Велико Търново № 11, тел. 02/962 15 08, ЕИК 
831830482 

 

РИСКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Към датата на включване на ипотечните кредити в Основното покритие на настоящата емисия 
всички кредити от Основното покритие са „редовни“ според изискванията, установени в 
Методологията за провизиране на БАКБ (приета с решение на УС от 15.05.2014 г.), съгласно която 
„редовни“ са кредитните експозиции с просрочия до 1 /един/ месец.  

 

ПОГАСЯВАНЕ 

Погасителните планове на кредитите, включени в Основното покритие, са разнообразни. Част от 
кредитите се изплащат на месечни вноски, включващи лихва и главница, друга част – с 
индивидуален погасителен план. В повечето случаи лихвените плащания са дължими ежемесечно 
и се изчисляват на базата на остатъчната стойност на главницата по кредита към съответния 
период. За някои кредити схемите за изплащане се съобразяват със сезонността на бизнеса и 
паричните потоци на кредитополучателя. 

Съгласно действащия режим на издаване и изплащане на ипотечни облигации в България, уреден 
със Закона за ипотечните облигации, ипотечните облигации са дългови ценна книги, които се 
издават от банките и са тяхно общо задължение. Изплащането на лихви и главници по тях не е 
свързано и е независимо от паричния поток, получен от банката от кредитите включени в 
Основното покритие на ипотечните облигации. При издаването на ипотечни облигации по ЗИО 
кредитите, включени в Основното покритие на тези облигации, остават в баланса на банката. 
Този режим е различен от някои други видове облигации, които се издават срещу активи, които 
издателя отписва от баланса си и където паричните потоци на тези отписани кредити служат за 
изплащане на облигационните задължения (т.нар. asset backed securities, pass through securities). 
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УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КРЕДИТ 

В процеса на анализ на искането за предоставяне на кредит Емитентът следи съотношението на 
размера на искания кредит спрямо стойността на предлаганото обезпечение (LTV), като това 
съотношение не трябва да надвишава определени проценти в зависимост от типа на 
обезпечението. Емитентът, също така, следи съотношението на печалбата от оперативната 
дейност, преди разходи за амортизации и лихви, за юридически лица или на разполагаемия доход 
за физически лица, към плащанията за обслужване на дълга, като това съотношение не трябва да е 
по-малко от 100%, освен в случаите, когато кредитополучателят ще продаде активи, чрез които ще 
намали размера на кредита. 

 

ВАЛУТЕН КУРС ЗА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯ  

Всички преизчисления по ипотечни кредити, отпуснати във валута, различна от валутата на 
ипотечните облигации от настоящата емисия, се извършват на база фиксинга на БНБ, за деня на 
преизчислението. 
 

12.3. Основно покритие на емисията облигации - данни, съгласно чл.12, т.3 от 
Закона за ипотечните облигации за кредитите, включени в основното 
покритие. 

 
Съгласно изискванията на чл.12, т.3 от ЗИО Емитентът включва в Проспекта за емисията 
характеристики на портфейла от ипотечни кредити, съставляващи Основно покритие, 
включващи разпределение на кредитите по: 

 Размер на непогасената главница; 

 Оставащ срок до окончателното погасяване на кредита; 

 Лихвени равнища; 

 Рисковата им класификация към края на последното завършено тримесечие; 

 Размер на съотношението между непогасената главница и последната ипотечна оценка 
на ипотекираните за обезпечение недвижими имоти. 

По-долу са представени характеристиките по чл.12, т.3 ЗИО на портфейла от кредити, включени 
в Основното покритие, като същите са обобщени на база данни към 17.09.2014г. и са генерирани 
и изготвени за целите на първичното частно предлагане и записване на осмата емисия ипотечни 
облигации, като са включени в Предложението за записване на ипотечни облигации при 
условията на частно предлагане (чл.205, ал.2 от ТЗ):   

 Кредитите са обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки върху недвижим 
имот; 

 Кредитите към датата на включване в регистъра на покритието са класифицирани 
като редовни според изискванията, установени в Методологията за провизиране на 
БАКБ (приета с решение на УС от 15.05.2014г.), съгласно която „редовни“ са 
кредитните експозиции с просрочия до 1 /един/ месец; 

 Според сумата, с която кредитите участват в Основното покритие на ипотечните 
облигации, общата стойност на Основното покритие е съставена от 95.47% от 
кредити, предоставени на физически лица , а останалите 4.53% - на юридически лица. 

 Около 85% от общата стойност на Основното покритие се формира от кредити, 
които са обезпечени с ипотека върху имоти с местоположение в големите градове на 
България - в гр. София (67,44%), гр.Пловдив (9.80%), гр.Варна (4.26%) и гр.Бургас 
(3.90%).  Останалата част (14.61%) е разпределена в различни, по-малки райони в 
страната (напр. гр. Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и др.). 
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Процентното разпределение на сумите, с които кредитите участват в Основното покритие  по 
тип имоти, съгласно класификацията по ЗИО, е следното: 

 

ВИД ИМОТ Сума, евро % 

1. Жилища - апартаменти и къщи 4 715 309.51 83.22% 

2. Вили, сезонни и ваканционни жилища 0 0% 

3. Търговски и административно - офисни помещения, хотели, 

ресторанти и др. подобни имоти 

 

950 491.23 

 

16.78% 

4. Промишлени и складови помещения 0 0% 

ОБЩО: 5 665 800.74 100% 

 
Средният размер на кредит, включен в Основното покритие, изчислен на база обща сума на 
частта, с която кредитите участват в Основното покритие, разделена на броя на кредитите от 
покритието, е приблизително 32 000 евро. 

В Приложение № 2 към този Документ е представена обобщена информация за Основното 
покритие. Анализът на представените средни стойности дава информация за качеството на 
портфейла от кредити, включени в Основното покритие. Пример е осредненото съотношение на 
непогасените главници към ипотечните оценки на ипотекираните имоти от около средно 46% 
към дата 17.09.2014г. Портфейлът е сравнително диверсифициран тъй като към датата на този 
Документ съдържа 175 броя кредити. 

 

 Диверсификация на Основното покритие: 
 

СРК - среден размер на сумата на кредит, с която той участва в покритието 
СРК = сума на покритието/брой кредити 
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Процентно разпределение според сума в покритието 

до 50% от 
СРК 

от 50% до 
100% от СРК 

от 100% до 
150% от СРК 

от 150% до 
300% от СРК 

над 300% 
от СРК 

10.67%   17.86%  21.08%  27.54%  22.85%   

     

Брой кредити в покритието    

до 50% от 
СРК 

от 50% до 
100% от СРК 

от 100% до 
150% от СРК 

от 150% до 
300% от СРК 

над 300% 
от СРК 

73   41  30   23  8  

 

 Разпределение на сумите в Основното покритие по остатъчен срок: 
Разпределение на кредитите в групи според оставащия срок до окончателното им 
погасяване 

до 12 
месеца 
вкл. 

от 13 до 
36 месеца 
вкл. 

от 37 до 
60 месеца 
вкл. 

от 61 до 
84 месеца 
вкл. 

от 85 до 120 
месеца вкл. 

над 121 
месеца 
вкл. 

6.86%  18.29%   13.14%  14.29%  16%   31.43%  

      

Брой кредити     

до 12 
месеца 
вкл. 

от 13 до 
36 месеца 
вкл. 

от 37 до 
60 месеца 
вкл. 

от 61 до 
84 месеца 
вкл. 

от 85 до 120 
месеца вкл. 

над 121 
месеца 
вкл. 

12  32   23  25   28   55  

 

 Разпределение на кредитите, според размера на договорения лихвен процент 
над договорения лихвен процент на емисията: 

Разпределение на кредитите, според размера на договорения лихвен процент над лихвения 
процент по емисията (при допускане за лихвен процент по емисията в размер на 4,39%, 
изчислен при стойност на 6 месечен EURIBOR към 15.09.2014г. – 0.1880%).  

 

Процентно разпределение по суми в покритието 

до 1.50 
пъти от 1.50 до 2 пъти 

от 2 до 
2.5 пъти 

от 2.5 до 3 
пъти 

над 3 
пъти 

39.66% 45.96% 10.83%  3.40% 0.15% 

     

Брой кредити    

до 1.50 
пъти от 1.50 до 2 пъти 

от 2 до 
2.5 пъти 

от 2.5 до 3 
пъти 

над 3 
пъти 

50  82  24 16 3 
 

 
 

 Покритие на кредитите 
Разпределение на кредитите според съотношението на непогасената главница по кредита и 
сумарната ипотечна оценка на имотите, ипотекирани за неговото (LTV) към 17.09.2014г.  
 

Процентно разпределение по суми в покритието 

до 
30% 

от 30% 
до 45% 

от 45% 
до 60% 

от 60% 
до 75% 

от 75% до 
85% 

над 
85% 

12.90%  
15.63% 
17.00%  17.06%   25.26% 22.33% 6.81% 
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Брой кредити     

до 
30% 

от 30% 
до 45% 

от 45% 
до 60% 

от 60% 
до 75% 

от 75% до 
85% 

над 
85% 

64  29  26  27 19 10 

 

12.4. Минимална обезпеченост на емисията. Условия и ред за допълване на 
Основното покритие. 

За целия срок на емисията и до окончателното й погасяване Емитентът се задължава да поддържа 
минимална обезпеченост в размер не по-малък от 110% (сто и десет на сто) от непогасената 
главница по емисията. Минималната обезпеченост се изчислява като сбор от вземанията на 
Емитента по непогасените главници, с които ипотечните кредити участват в изчислението на 
Основното покритие и сумата от Заместващото покритие (ако има такова), отнесен към остатъка 
по емисията. Емитентът извършва проверка за спазване на коефициента на обезпеченост към 
последния календарен ден на всеки месец от срока на емисията. Емитентът се задължава да 
поддържа минималната обезпеченост от 110% чрез включване в регистъра на покритието на 
осмата емисия ипотечни облигации на нови ипотечни кредити, които отговарят на изискванията 
по т.13.1.4. по-долу и/или на Заместващо покритие. При установяване на спадане на 
обезпечеността под определения размер от 110% (сто и десет на сто), Емитентът се задължава да 
възстанови размера на обезпечеността до нивото от 110% (сто и десет на сто) в срок до 20 
(двадесет) работни дни след последния календарен ден на месеца, към който е установено 
несъответствието с изикването за минимална обезпеченост.  Допълване в Основното покритие на 
ипотечни кредити, се допуска само ако тези кредити отговарят на изискванията, посочени 
подробно в т.13.1.4. по-долу в този Документ и се осъществява само след предварително 
разрешение на представителя на облигационерите от емисията.  

БАКБ извършва допълване в Основното покритие на нови ипотечни кредити след предварително 
разрешение на представителя на облигационерите, когато едновременно са изпълнени следните 
две изисквания: (1) предлаганите за включване в Основното покритие ипотечни кредити отговарят 
на изискванията на Закона за ипотечните облигации и на условията по Емисията (изисквания по 
т.13.1.4. по-долу от този Документ); и (2) всички кредити, вече включени в Основното покритие 
на емисията (съответно в Регистъра на покритието) към датата на искането за допълване, също 
отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-долу от този Документ.  

Представителят на облигационерите одобрява и дава разрешение за включване в основното 
покритие на ипотечни кредити, когато едновременно са изпълнени посочените в предходния 
параграф две изисквания.  

Редът и условията за искане и съответно предоставяне на предварително разрешение от 
представителя на облигационерите е описан подробно в т. 13 „Други условия по емисията, 
включително ангажименти на Емитента във връзка с обезпечението“ - 13.1. Ангажименти на 
емитента по отношение на обезпечението на емисията ипотечните облигации. Условия и ред за допълване на 
обезпечението – 13.1.8. 

12.5. Регистър на покритието на емисията ипотечни облигации. Достъп до 
регистъра на покритието.  

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за ипотечните облигации, Емитентът води публичен Регистър на 
покритието на настоящата осма емисия ипотечни облигации. Вътрешните правила за 
съдържанието, извършването на вписванията и отписванията и воденето на регистъра на 
покритието на ипотечните облигации, издадени от Българо-американска кредитна банка АД са 
приложени като Приложение № 3 и неразделна част от настоящия Документ.  
Всеки облигационер по настоящата осма емисия ипотечни облигации има право на достъп до 
Регистъра на покритието на настоящата емисия при условията и реда за достъп, предвидени във 
Вътрешните правила за условията и реда за достъп до регистъра на покритието на издадените от 
„Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) ипотечни облигации, приложени като 
неразделна част от настоящия Документ.  
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Право на достъп до Регистъра на покритието на натоящата осма емисия ипотечни облигации 
имат следните лица:  

 Облигационери от осма емисия ипотечни облигации – това са лицата, които към 
датата на предоставяне на достъпа до Регистъра, са притежатели на облигации от 
осмата емисия ипотечни обликации, или техни надлежно упълномощени 
представители (с нотариално заверено изрично пълномощно). Облигационерите се 
легитимират с документ (депозитарна разписка), издаден от Централен депозитар АД, 
удостоверяващ правата им върху притежаваните ипотечни облигации от осмата 
емисия ипотечни облигации;  

 Представител/и по чл.209 и сл. от ТЗ на облигационерите от осмата емисия ипотечни 
облигации, избран/и от общото събрание на облигационерите от осмата емисия 
ипотечни облигации -лично, чрез законен представител или чрез упълномощено 
лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицето/лицата, избрани за 
представител/и, представят заверено копие от протокол на общото събрание на 
облигационерите, удостоверяващо  избора им. 

 Лица, упълномощени по съответния ред от Управителния съвет на Емитента, 
извършващи проверка и одит на годишните финансови отчети на Емитента; 

 Представители на Българска народна банка, държавни органи и други, които по силата 
на Закона за кредитните институции или друго действащо законодателство имат право 
на достъп до банкова информация.  

 
Достъп до информация се предоставя въз основа на писмено заявление, подписано лично от 
заявителя, съответно от законните му представители или от упълномощено от тях лице с 
нотариално заверено изрично пълномощно. Заявлението за предоставяне на достъп до 
информация в Регистъра съдържа:  

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;  
2. Идентификационни данни (ЕГН, лична карта или ЕИК) 
3. описание на исканата информация;  
4. адрес за кореспонденция със заявителя.  

 
Информация от Регистъра се предоставя на хартиен носител и се заверява от Емитента.  
Достъп до информация от Регистъра се предоставя само ако заявителят е от кръга на лицата, 
посочени по-горе. Информацията се предоставя в срок от 5 (пет) работни дни от датата на 
приемане на заявлението след заплащане на определените разходи и представяне на платежен 
документ. Информацията се предоставя с актуалност към края предходния календарен месец.   
 

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ЕМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНГАЖИМЕНТИ НА 
ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО 

 

13.1. Ангажименти на емитента по отношение на обезпечението на емисията 
ипотечни облигации. Условия и ред за допълване на обезпечението. 

13.1.1. Ипотечните кредити, включени в основното покритие на осмата емисия ипотечни 
облигации, не се изключват, подменят или заменят с други ипотечни кредити, като Емитентът се 
задължава да поддържа минималната обезпеченост по т.13.1.2. по-долу чрез включване в 
регистъра на покритието на осмата емисия ипотечни облигации на нови ипотечни кредити, които 
отговарят на изискванията по т.13.1.4. по-долу и/или на Заместващо покритие. 

13.1.2. За целия срок на емисията и до окончателното й погасяване Емитентът се задължава да 
поддържа минимална обезпеченост в размер не по-малък от 110% (сто и десет на сто) от 
непогасената главница по емисията. Минималната обезпеченост се изчислява като сбор от 
вземанията на Емитента по непогасените главници, с които ипотечните кредити участват в 
изчислението на Основното покритие и сумата от Заместващото покритие (ако има такова), 
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отнесен към остатъка по емисията. Емитентът извършва проверка за спазване на коефициента на 
обезпеченост към последния календарен ден на всеки месец от срока на емисията.  

13.1.3. При установяване на спадане на обезпечеността под определения в т.13.1.2. размер от 110% 
(сто и десет на сто), Емитентът се задължава да възстанови размера на обезпечеността до нивото 
от 110% (сто и десет на сто) в срок до 20 (двадесет) работни дни след последния календарен ден на 
месеца, към който е установено несъответствието съгласно т.13.1.2.  

13.1.4. Ипотечните кредити, включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра 
на Покритието) към датата на издаване на емисията или които ще бъдат включвани за допълване 
на Основното покритие (при спадане на минималната обезпеченост под размера по т.13.1.2. по-
горе и/или при възникване на друга необходимост от допълване на Основното покритие), 
отговарят на следните изисквания: 

13.1.4.1. Към датата на включването им в основното покритие на емисията 
да са класифицирани като редовни според изискванията, установени в 
Методологията за провизиране на БАКБ (приета с решение на УС от 
15.05.2014 г.), съгласно която „редовни“ са кредитните експозиции с 
просрочия до 1 /един/ месец; 

13.1.4.2. Да са обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки върху 
недвижими имоти по чл.2, ал.2, т.1-4 от ЗИО; 

13.1.4.3. Да са деноминирани в Евро, в Щатски долари или в Лева; 

13.1.4.4. Имотите, които представляват обезпечение по ипотечните 
кредити, включени или които ще бъдат включвани в Основното покритие 
по Емисията следва да са с местоположения, както следва: 

(а) не по-малко от 85%  (осемдесет и пет на сто) от общата стойност на 
основното покритие да се формира от кредити, които са обезпечени с 
ипотека върху имоти с местоположение в гр. София, гр. Варна, гр. 
Пловдив и гр. Бургас;  

(б) не повече от 15% (петнадесет на сто) от общата стойност на основното 
покритие да се формира от кредити, които са обезпечени с ипотека върху 
имоти с местоположение в населени места, различни от гр.София, 
гр.Варна, гр.Пловдив и гр.Бургас. 

13.1.4.5. Не по-малко от 90% (деветдесет на сто) от общата стойност на 
основното покритие да се формира от кредити, които са предоставени на 
кредитополучатели – физически лица. Останалите 10% (десет на сто) 
могат да се формират от ипотечни кредити, предоставени на 
кредитополучатели- търговски дружества и ЕТ, но при условие, че 
стойността, с която всеки един от тези кредити влиза в Основното 
покритие на емисията, е не повече от 5 % (пет на сто) от общата стойност 
на покритието. 

13.1.4.6. За всеки ипотечен кредит, който към момента на включването му в 
Основното покритие на емисията (към датата на сключване на 
облигационния заем или след това) има съотношение дълг/стойност на 
обезпечението (LTV) над 65 % (шестдесет и пет на сто), следва да има 
изготвена оценка не по-стара от 12 (дванадесет) месеца преди датата на 
включването му в основното покритие на емисията. 

Това изискване не се прилага по отношение на кредит № 24777.01, кредит 
№ 025199.01 и кредит № 007694.01, описани в Приложение №2 към този  
Документ. За тези кредити към датата на включването им в Регистъра на 
Покритието е била налична оценка, изготвена повече от 12 месеца преди 
датата на включването им в покритието.  
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13.1.5. Изискванията по точките от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. се прилагат и спазват от Емитента през 
целия срок на емисията до окончателното й погасяване. 

При установяване, че някое или някои от изискванията по точките от 13.1.4.2. до т.13.1.4.6. е 
нарушено, Емитентът се задължава в срок до 20 (двадесет) работни дни от установяването на 
нарушението да извърши необходимите действия, така че нарушението да бъде отстранено. При 
отстраняване на нарушението се спазва процедурата, предвидена по настоящата емисия за 
допълване на Основното покритие съгласно т. 13.1.8 по-долу. 

13.1.6. Ипотечните кредити влизат в изчислението на основното покритие със стойностите, 
посочени в чл.6, ал.1 от ЗИО.  

13.1.7. Отделните ипотечни кредити от портфейла на Емитента, отговарящи на условията и 
общите характеристики, описани подробно в т.12.2 и в т.12.3. по-горе в този Документ, които към 
датата на издаване на емисията (25.09.2014г.) са включени в Покритието на осмата емисия 
ипотечни облигации, съответно в Регистъра на покритието, воден от Емитента, са посочени в 
Приложение № 1 към този Документ.  

13.1.8. Допълване в Основното покритие на ипотечни кредити, които отговарят на заложените 
изисквания в т.13.1.4. по-горе, се осъществява само след предварително разрешение на 
представителя на облигационерите от емисията.  
Емитентът извършва допълване в Основното покритие на нови ипотечни кредити след 
предварително разрешение на представителя на облигационерите, когато едновременно са 
изпълнени следните две изисквания: (1) предлаганите за включване в Основното покритие 
ипотечни кредити отговарят на изискванията на ЗИО и на условията по Емисията (изисквания по 
т.13.1.4. по-горе); и (2) всички кредити, вече включени в Основното покритие на емисията 
(съответно в Регистъра на покритието) към датата на искането за допълване, също отговарят на 
изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-горе.  

За получаване на разрешение от Представителя на облигационерите за допълване на основното 
покритие с ипотечни кредити е необходимо Емитентът да уведоми писмено Представителя на 
облигационерите за съответното обстоятелство и за необходимостта да се извърши допълване в 
Покритието. Към уведомлението Емитентът представя за всеки от кредитите, които предлага да 
бъдат включени в Основното покритие, данни с обхвата и форма по Приложение № 1 към този 
документ, както и данни и информация за спазване на изискванията по т.13.1.4. по-горе. 
Едновременно с това Емитентът представя и документи и информация, заверени от лицата, 
представляващи Емитента, доказващи, че към датата на искането за допълване на обезпечението 
всички кредити, включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на 
покритието) отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-горе.  

При всички случаи срокът за произнасяне от представителя на облигационерите по искане за 
предварително разрешение не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни от получаване на 
искането. 

Представителят на облигационерите одобрява и дава разрешение за включване в основното 
покритие на ипотечни кредити, когато едновременно са изпълнени следните две изисквания: 1) 
предлаганите за включване в Основното покритие ипотечни кредити отговарят на изискванията 
на ЗИО и на условията по Емисията (изисквания по т.13.1.4. по-горе); и 2) всички кредити, вече 
включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) към датата 
на искането за допълване, също отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-
горе от настоящия Документ. 

При искане за предварително разрешение за включване на ипотечни кредити в основното 
покритие на емисията, емитентът предоставя на представителя на облигационерите данни за 
новите ипотечни кредити с обхвата и формата по Приложение № 2 към този Документ, както и 
данни и информация за спазване на изискванията по т.13.1.4. по-горе. Едновременно с това 
Емитентът представя и документи и информация, заверени от лицата, представляващи Емитента, 
доказващи, че към датата на искането за допълване на обезпечението всички кредити, включени в 
Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) отговарят на 
изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-горе от настоящия Документ. 
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В случай, че предлаганите ипотечни кредити отговарят на заложените изисквания по т.13.1.4., 
всички кредити, вече включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на 
покритието) към датата на искането за допълване, също отговарят на изискванията по точки от 
т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6., но представителят на облигационерите не е съгласен с приетите от 
Емитента ипотечна/и оценка/и на обезпечението/ята по новопредложения кредит, то Емитентът 
следва или да предложи друг ипотечен кредит за включване в покритието, или да приложи 
следната арбитражна процедура: 

(а) Емитентът възлага на лицензиран оценител, посочен от Представителя 
на облигационерите, изготвянето на нова/и ипотечна/и оценка/и, като 
разходите за новата оценка са изцяло за сметка на Емитента.  

(б) След изготвяне на новата ипотечната оценка по б.(а), ипотечният 
кредит се включва в основното покритие, като за определяне на  
максималната стойност по чл.6, ал.1 от ЗИО се използва по-ниската от 
следните две ипотечни оценки: (а) ипотечната оценка, приета от емитента 
и включена в искането за предварително разрешение или (б) ипотечната 
оценка, изготвена от лицензирания оценител, посочен от представителя на 
облигационерите. 

В случай че бъде установено, че към датата на искането за допълване на обезпечението кредитите, 
вече включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) не 
отговарят на едно или повече от изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-горе, 
Представителят на облигационерите няма право да даде исканото разрешение за допълване на 
Основното покритие. 

Уведомленията между Емитента и Представителя във връзка с получаване на предварително 
разрешение от Представителя на облигационерите за допълване в Основното покритие, ще се 
извършват или чрез писмено уведомление на хартия, изпратено с обратна разписка или чрез 
писмо, изпратено по електронна поща. В случаите, в които информацията или части от нея са 
представени чрез електронна поща, Представителят на облигационерите може по своя преценка 
да изиска представянето на същата и на хартиен носител. В случаите, когато информацията се 
представя на хартиен носител, тя следва да бъде удостоверена с подписите на лицата, 
представляващи Емитента. 

 

13.2. Други задължения на емитента. Спазване на определени финансови 
показатели .   

13.2.1. Емитентът се задължава да спазва описаните по-долу финансови показатели, както следва:  

13.2.1.1. Пасиви/Активи за целия срок на Емисията – Максимум 0.9 (нула 
цяло и девет десети)  

13.2.1.2. Покритие на разходите за лихви в посочените по-долу размери за 
съответните периоди от срока на Емисията: 

(а) от датата на издаване на Емисията до 30.09.2015г. – минимум 0.6 (нула 
цяло и шест десети); 

(б) от 30.09.2015г. до 30.09.2016г. – минимум 0.7 (нула цяло и седем десети); 

(в) от 30.09.2016г. до 30.09.2017г. – минимум 0.8 (нула цяло и осем десети); 

(г) от 30.09.2017г. до 30.09.2018г. – минимум 0.9 (нула цяло и девет десети); 

(д) от 30.09.2018г. до датата на падежа на емисията – минимум 1.00 (едно 
цяло); 

Посочените по-горе финансови показатели ще се изчисляват на база на неконсолидираните 
/индивидуални/ данни по изготвен към съответната дата неконсолидиран /на индивидуална 
база/ финансов отчет на Емитента. 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN КОД BG2100006142 НА ЕМИТЕНТ 
БАКБ АД 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
 

 

 

41 

Към 30 септември 2014г. (датата на последно изготвен, спрямо датата на на Проспекта, финансов 
отчет) финансовите показатели, които Емитентът се е задължил да спазва, на неконсолидирна 
/индивидуална/ основа са в размери, както следва:  

 Пасиви/Активи – 0.79 (нула цяло и седемдесет и девет   стотни)  

 Покритие на разходите за лихви – 0.85 (нула цяло и осемдесет и пет  
стотни) 

 

13.2.2. В случай, че се установи, че някой или някои от показателите по т.13.2.1. спадне под 
минималните стойности/надвиши максималните стойности за съответните периоди, Емитентът е 
длъжен в срок от 6 (шест) месеца от установяването на спада/надвишаването да предприеме 
действия за коригирането на нарушените показатели и да уведоми представителя на 
облигационерите за предприетите действия с цел корекция.  

13.2.3. Ако в шестмесечен срок от установяване на спада/надвишаването Емитентът не е 
предприел действия с цел корекция на нарушените показатели и не е уведомил представителя на 
облигационерите за предприетите действия с цел корекция, Общото събрание на 
облигационерите има право да обяви целия облигационен заем за предсрочно изискуем, без 
какъвто и да било анализ, искания за плащане или даване на допълнителни срокове, за което 
уведомява писмено Емитента.  

13.3. Възможност за промяна на условията, при които е издадена  емисията. 
Условия и ред за извършване на промени в условията, при които е издадена 
емисията.    

Промени в условията на облигационния заем (доколкото е допустимо от действащото 
законодателство) могат да се извършват от емитента по изключение и само с предварителното 
съгласие на облигационерите, приети с решение на Общото събрание на облигационерите, в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство относно неговото свикване и 
провеждане и при настъпване след датата на сключване на облигационния заем на някое от 
следните условия, при което може да се направи обоснован извод, че промяната е в интерес на 
Емитента и на облигационерите: 

 сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на Емитента; 

 съществено увеличени нетни парични потоци на Емитента; 

 съществено благоприятно или неблагоприятно несъответствие на очакваната с 
фактическата макро и микроикономическа среда, касаеща Емитента. 

Посочените предпоставки не ограничават или не изключват иницииране на промени в условията 
по емисията при наличие на други такива. Допустими са промени в следните условия (параметри) 
на емисията – промени в размера и/или периодичността и условията на лихвените и главнични 
плащания, промени във връзка с обезпеченията по емисията. 

13.4. Условия, на които следва да отговаря Емитента за издаване на нови 
облигационни емисии от същия клас 

Емитентът може да издава нови облигационни емисии от същия клас при условие, че са спазени 
всички нормативни изисквания и условия, предвидени в действащото българско законодателство 
за издаване на облигации.  

Съгласно разпоредбите на Търговския закон само за издаването на нови емисии облигации с 
привилегирован режим на изплащане се изисква да е налице съгласие на общите събрания на 
облигационерите от предходни неизплатени емисии. В този смисъл и докато не бъде изцяло 
изплатена настоящата емисия, за да издаде нови емисии облигации с привилегирован режим на 
изплащане, Емитентът е длъжен да получи съгласие за това от Общото събрание на 
облигационерите от настоящата Емисия. 
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13.5. Общи условия по емисията. 

Ипотечните облигации от настоящата емисия не могат да се конвертират в акции.  

Управителният съвет на Емитента има правото и може да вземе решение ипотечни облигации от 
тази емисия да бъдат купувани от Емитента на вторичен пазар по текущи пазарни цени. 

Емитентът се е задължил след приключване на първичното частно предлагане, да заяви емисията 
за вписване във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН 
с цел същата емисия да бъде заявена за допускане до търговия на “Българска фондова борса – 
София” АД (Основен пазар на „Българска фондова борса - София“ АД, Сегмент за облигации). 
Емитентът предприема всички необходими действия за регистрирането на емисията за търговия 
на “Българска фондова борса – София” АД в срок не по-късно от 6 (шест) месеца от сключването 
на облигационния заем. В случай, че емисията не бъде регистрирана за търговия в горепосочения 
срок, облигационерите могат да поискат изкупуване на притежаваните от тях облигации от 
емитента или от посочено от него лице съгласно процедурата описана в т. 10.3.2. от този Раздел 
IV на настоящия Документ. 

 

14. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ 
ЗАЕМ.  

Ако едно или повече от изброените събития, независимо дали е следствие на причина извън 
контрола на емитента, (“Случаи на неизпълнение”) настъпи, Общото събрание на облигационерите 
има право да обяви целия облигационен заем за предсрочно изискуем, без какъвто и да било 
анализ, искания за плащане или даване на допълнителни срокове, за което се уведомява писмено 
Емитента и има всички права съгласно настоящия Докумнет и Проспекта, както и всички други 
права, предвидени в закона: 
 

 Емитентът не извърши изцяло което и да било свое изискуемо задължение за плащане на 
лихви или главница по настоящата емисия и това неизпълнение продължи повече от 30 
(тридесет) дни от датата на падежа; 

 Срещу Емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност по Закона за 
банковата несъстоятелност; 

 За Емитента е открито производство за прекратяване и ликвидация, освен в случаите на 
прекратяване и ликвидация при условията на сливане, вливане или друга форма на 
преобразуване; 

 Ако по надлежния ред бъде отнет лиценза на Емитента за извършване на банкова дейност; 

 Ако Емитента не изпълни което и да било друго свое задължение, в размер над 1 млн. 
евро, станало изискуемо преди настъпването на падежа на настоящата емисия ипотечни 
облигации и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на 
падежа на съответното задължение; 

 Ако в срок от 6 (шест) месеца от установяване на нарушение на  някой от определените в 
настоящия документ финансови показатели Емитентът не предприеме действия за 
коригиране на нарушените показатели и не уведоми представителя на облигационерите за 
предприетите действия с цел корекция; 

 Ако Емитента извърши каквато и да била промяна в Основното покритие по емисията, 
без да е налице предварително разрешение от представителя на облигационерите от 
емисията за тази промяна; 

 В случай че се установи спадане на обезпечеността под определения минимален размер и 
Емитентът не възстанови размера на обезпечеността до минималното изискуемо ниво в 
срока и по реда на т.13.1.3. по-горе от този Документ; 

 Ако Емитентът бъде поставен под специален надзор от БНБ при условията и по реда на 
чл.115-121 от Закона за кредитните институции; 
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 Ако спрямо Емитента по надлежния ред бъдат приложени оздравителни мерки по 
смисъла на чл.133 от Закона за кредитните институции във връзка с обстоятелства, 
касаещи неговата финансова стабилност. 

 

15. ДЪРЖАТЕЛИ НА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ /ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ/ И УСЛОВИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО. 

 
Облигационерите, регистрирани в Книгата на облигационерите от осмата емисия ипотечни 
облигации на Българо-американска кредитна банка АД, водена от Централен депозитар АД, са 
притежатели и държатели на ипотечните облигации и съответно могат да предложат 
притежаваните от тях ценни книжа за продажба. 
 

15.1. Представител на облигационерите  

Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от настоящата емисия образуват отделна група за 
защита на интересите си пред Емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия 
ипотечни облигации формира свое Общо събрание на облигационерите, отделно от общите 
събрания на облигационерите по другите неизплатени емисии облигации на Емитента (ако има 
такива). В отношенията си с Емитента групата на облигационерите се представлява от 
представител. 
На проведеното на 17.10.2014г. първо Общо събрание на облигационерите от настоящата емисия 
за Представител на облигационерите от осмата емисия ипотечни облигации облигационерите 
избраха: 
„Ти Би Ай Инвест“ ЕАД, ЕИК 130999800 
Седалище и адрес на управление: гр.София 1113, ул.Тинтява №13Б, вх.А, ет.2 
Факс: 02/935 0617 
Данни за лицата с представителна власт: Дружеството се представлява заедно от Иван Петров 
Балтов, Изпълнителен директор и Красимир Димитров Петков, Изпълнителен директор  
Лице за контакт: Иван Балтов, Изпълнителен директор 
Ел.поща: i_baltov@tbiam.bg 
 
Права и задължения на Представителя на облигационерите съгласно Договор за 
изпълнение на функцията „Представител на облигационерите“, сключен на 23.10.2014г. 
между Емитента и  „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД 
 
15.1.1. Представителят на облигационерите от настоящата Емисия има право да анализира 
състоянието и основните характеристики на ипотечните кредити, които са включени в Основното 
покритие на емисията и в Регистъра на покритието на емисията, воден от Емитента. Това включва 
извършването на следните действия: 

15.1.1.1. Да анализира състоянието и основните характеристики на кредитите, включени в 
Основното покритие, включително като извършва съпоставка на тяхното състояние и 
характеристики от момента на включването им в Основното покритие и към съответния 
отчетен период на базата на предоставена от Емитента информация. При извършване на 
анализа се взимат предвид: 

а) размер на непогасената главница към момента на отпускането на кредита 
и към края на последното завършено календарно шестмесечие;  

б) срок при отпускането на кредита и оставащ срок до погасяването му в 
месеци;  

в) лихви, такси и комисионни по кредита; 

г) валута на кредита; 
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д) рискова квалификация на кредита към края на всяка календарна година 
от момента на отпускането му и към края на последното завършено 
шестмесечие; 

е) информация дали кредитополучателят е физическо или юридическо 
лице; 

ж) стойността, с която съответния ипотечен кредит е включен в основното 
покритие; 

з) вид на ипотекираните имоти съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗИО и съгласно 
условията на емисията; 

и) местонахождение на ипотекираните имоти; 

к) наличност на ипотечната оценка на ипотекираните недвижими имоти, 
извършена посредством методите, посочени в ЗИО, както и наличност на 
последващи ипотечни оценки в случаите и при условията на чл.18 от 
ЗИО; 

л) размера на съотношението между непогасената главница и ипотечната 
оценка към момента на отпускане на кредита и към края на последното 
завършено шестмесечие; 

м) вид и размер на заместващото покритие съгласно изискванията на чл.5, 
ал. 2 от ЗИО (ако има такова); 

н) друга информация, свързана с покритието по емисията, обосновано 
изискана от представителя на облигационерите. 

15.1.1.2. На база предоставена от Емитента информация да съблюдава спазването от нейна страна 
на следните изисквания: 

а) кредитите, включени в Основното покритие към датата на издаване на 
емисията, както и тези, които ще бъдат включвани за допълване на 
основното покритие (при спадане на обезпечеността под определеното 
минимално ниво) да отговарят на изискванията, заложени в решението на 
Управителния съвет на Емитента за издаване на настоящата Емисия и в 
настоящия Проспект; 

б) Заместващото покритие от емисията (ако има такова) да не надвишава 
30 на сто от общия размер на задълженията на Емитента по емисията; 

в) ипотечните кредити да се включват в изчислението на Основното 
покритие със стойност, съгласно предвиденото в чл.6, ал.1 от ЗИО; 

г) покритието на ипотечните облигации от Емисията (сумата от основното 
и заместващото покритие) да не е по-малко от 110 % (сто и десет на сто) от 
непогасената главница по емисията, към края на съответен отчетен период; 

д) ипотечните кредити, включени вече в Основното покритие, да не се 
изключват, подменят или заменят с други ипотечни кредити. 

15.1.2. Във връзка с изпълнение на функциите на представителя на облигационерите, описани по-
горе, последният може да поиска и Емитентът няма право да му откаже и следната информация и 
документи: 

а) копие от удостоверението за тежести за всеки ипотекиран имот, предмет 
на обезпечение по заложените по емисията ипотечни кредити, 
представено пред Емитента преди отпускането на кредита и 
удостоверяващо вписването на първа по ред ипотека върху имота в полза 
на Емитента; 
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б) копие на удостоверение от ЦРОЗ, удостоверяващо учредяването и 
вписването на обезпечението по емисията – първи по ред особен залог 
върху съвкупността от активите на Емитента, включени в Покритието по 
емисията, както и копие на удостоверение от ЦРОЗ, удостоверяващо 
извършена актуализация на данните по вписването, ако такава е налице; 

в) първоначалната ипотечна оценка и/или последна актуална такава на 
всеки от ипотекираните недвижими имоти, както и евентуални 
последващи ипотечни оценки в случаите и при условията на чл.18 от 
ЗИО; 

г) други документи, свързани с покритието по емисията, обосновано 
изискани от представителя на облигационерите. 

15.1.3. Представителят на облигационерите ежемесечно съблюдава спазването от страна на 
Емитента на установената съгласно условията на емисията минимална обезпеченост по емисията 
на база на предоставена от Емитента информация. За целта, най-късно до десетия работен ден от 
съответния месец Емитентът изпраща на представителя на облигационерите резултатите от 
извършената от него проверка за спазване на коефициента на обезпеченост към последния 
календарен ден на предходния месец.; 

15.1.4. Представителят на облигационерите следи за спазване от страна на Емитента на 
финансовите показатели, определени съгласно решението на Управителния съвет на Емитента за 
издаване на емисията и настоящия документ на база на публикуваните от Емитента тримесечни 
финансови отчети в качеството му на публично дружество. 

15.1.5. Допълване в основното покритие на емисията на нови ипотечни кредити, които отговарят 
на изискванията на решението на Управителния съвет на Емитента за издаване на емисията и на 
настоящия документ, се осъществява само след предварително разрешение на представителя на 
облигационерите от емисията.  
Емитентът извършва допълване в Основното покритие на нови ипотечни кредити след 
предварително разрешение на представителя на облигационерите, когато едновременно са 
изпълнени следните две изисквания: (1) предлаганите за включване в Основното покритие 
ипотечни кредити отговарят на изискванията на ЗИО и на условията по Емисията (изисквания по 
т.13.1.4. по-горе от този Раздел IV на настоящия Документ); и (2) всички кредити, вече включени в 
Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) към датата на искането 
за допълване, също отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. по-горе от този 
раздел IV на настоящия Документ. 

За получаване на разрешение от Представителя на облигационерите за допълване на основното 
покритие с ипотечни кредити е необходимо Емитентът да уведоми писмено Представителя на 
облигационерите за съответното обстоятелство и за необходимостта да се извърши допълване в 
Покритието. Към уведомлението Емитентът представя за всеки от кредитите, които предлага да 
бъдат включени в Основното покритие, данни с обхвата и форма по Приложение № 1 към този 
документ, както и данни и информация за спазване на изискванията по т.13.1.4. по-горе. 
Едновременно с това Емитентът представя и документи и информация, заверени от лицата, 
представляващи Емитента, доказващи, че към датата на искането за допълване на обезпечението 
всички кредити, включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на 
покритието) отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. от този Раздел IV на 
настоящия Документ. 

Представителят на облигационерите е длъжен да отговори на Емитента писмено в срок до 3 (три) 
работни дни от получаването на искането, съдържащо пълната информация съгласно предходния 
параграф. 

Представителят на облигационерите одобрява и дава разрешение за включване в Основното 
покритие на ипотечни кредити, когато едновременно са изпълнени следните две изисквания: 1) 
предлаганите за включване в Основното покритие ипотечни кредити отговарят на заложените 
изисквания по т.13.1.4. от настоящия Документ; и 2) всички кредити, вече включени в Основното 
покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) към датата на искането за допълване, 
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също отговарят на изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. от този Раздел IV на 
настоящия Документ. 

В случай, че предлаганите ипотечни кредити отговарят на заложените изисквания по т.13.1.4., 
всички кредити, вече включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на 
покритието) към датата на искането за допълване, също отговарят на изискванията по точки от 
т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. от този Раздел IV на настоящия Документ, но представителят на 
облигационерите не е съгласен с приетите от Емитента ипотечна/и оценка/и на 
обезпечението/ята по новопредложения кредит, то Емитентът следва или да предложи друг 
ипотечен кредит за включване в покритието, или да приложи следната арбитражна процедура: 

(а) Емитентът възлага на лицензиран оценител, посочен от Представителя 
на облигационерите, изготвянето на нова/и ипотечна/и оценка/и, като 
разходите за новата оценка са изцяло за сметка на Емитента.  

(б) След изготвяне на новата ипотечната оценка по б.(а), ипотечният 
кредит се включва в основното покритие, като за определяне на 
максималната стойност по чл.6, ал.1 от ЗИО се използва по-ниската от 
следните две ипотечни оценки: (а) ипотечната оценка, приета от емитента 
и включена в искането за предварително разрешение или (б) ипотечната 
оценка, изготвена от лицензирания оценител, посочен от представителя на 
облигационерите. 

В случай че бъде установено, че към датата на искането за допълване на обезпечението кредитите, 
вече включени в Основното покритие на емисията (съответно в Регистъра на покритието) не 
отговарят на едно или повече от изискванията по точки от т.13.1.4.2. до т.13.1.4.6. от този Раздел 
IV на настоящия Документ, Представителят на облигационерите няма право да даде исканото 
разрешение за допълване на Основното покритие. 

Уведомленията между Емитента и Представителя във връзка с получаване на предварително 
разрешение от Представителя на облигационерите за допълване в Основното покритие, ще се 
извършват или чрез писмено уведомление на хартия, изпратено с обратна разписка или чрез 
писмо, изпратено по електронна поща. В случаите, в които информацията или части от нея са 
представени чрез електронна поща, Представителят на облигационерите може по своя преценка 
да изиска представянето на същата и на хартиен носител. В случаите, когато информацията се 
представя на хартиен носител, тя следва да бъде удостоверена с подписите на лицата, 
представляващи Емитента. 
 

15.1.6. Изрично упълномощени (с нотариално заверено пълномощно) служители на 
представителя на облигационерите имат право на достъп до информация от публичния Регистър 
на покритието по емисията. В случаите, в които представителят на облигационерите изисква 
информация от публичния регистър, той не дължи заплащане на разходите по представяне на 
информацията. 

15.1.7. Представителят на облигационерите изготвя и представя пред облигационерите 
периодичен шестмесечен доклад на база на предоставената от Емитента информация за 
съответния период, относно: 

а) извършения анализ на състоянието и основните характеристики на 
ипотечните кредити, включени в Основното покритие на емисията; 

б) изпълнение на задълженията по ЗИО и по емисията от страна на 
Емитента, свързани с вида, състоянието и характеристиките на Основното 
покритие; 

в) изпълнение на другите условия по емисията от страна на Емитента; 

г) наличието или липсата на обстоятелства, необходими за допълване на 
Основното покритие с нови ипотечни кредити, отговарящи на 
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изискванията на решението на Управителния съвет за издаване на 
Емисията и на настоящия документ. 

 
Права и задължения на Емитента съгласно Договор за изпълнение на функцията 
„Представител на облигационерите“, сключен на 23.10.2014г. между Емитента и  „Ти Би Ай 
Инвест“ ЕАД 
 
Във връзка с изпълнение на функциите на Представителя на облигационерите, Емитентът е 
длъжен: 

 да му предоставя в обобщена електронна таблица за всеки отделен кредит 
информацията описана в т.15.1.1.1. от този Раздел IV на настощия Документ в срок до 
30 дни след изтичането на всяко календарно шестмесечие; 

 най-късно до десетия работен ден от съответния месец да изпраща на Представителя 
резултатите от извършената от него проверка за спазване на коефициента на 
обезпеченост към последния календарен ден на предходния месец. 

 
Емитентът е длъжен да предоставя безплатен достъп на Представителя (на изрично 
упълномощени негови служители) до публичния регистър на покритието по емисията. 
 
Срок и прекатяване на Договора за изпълнение на функцията „Представител на 
облигационерите“, сключен на 23.10.2014г. между Емитента и „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД 
 
Договорът е със срок на действие до пълното погасяване на облигационния заем, но може да се 
прекрати и предсрочно по решение на Общото събрание на облигационерите от емисията, в 
случай че то избере друго лице за представител на облигационерите. 
 

16. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СА 
ИЗДАДЕНИ ОБЛИГАЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ОСМА ЕМИСИЯ 
ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ НА ЕМИТЕНТА.  

 
Предлаганите облигации от настоящата емисия се издават на основание чл.204, ал.3 от Търговския 
закон и чл.14, ал.2 от Устава на Емитента съгласно решение на Управителния съвет на емитента 
от 11.09.2014 г. за издаване на осма по ред емисия ипотечни облигации при спазване на всички 
приложими законови и подзаконови разпоредби, при условията и сроковете, подробно описани в 
настоящия документ. Съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Устава на БАКБ АД, на 16.09.2014 
г. Надзорният съвет на Емитента одобри решението на Управителния съвет за издаване на 
настоящата емисия ипотечни облигации. 

17. ДАТА НА ЕМИСИЯТА.  

За датата на емисията се приема датата на регистрация на емисията ипотечни облигации в 
„Централен депозитар“ АД. За настоящата емисия тази дата е 25 септември 2014 г.  
 

18. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ.  

 
Предлаганите ипотечни облигации се прехвърлят при спазване на нормативните разпоредби на 
Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, 
Правилника на БФБ-София АД и правилата на Централен депозитар АД.  
Прехвърлянето на облигациите има действие от момента на регистрацията му в „Централен 
депозитар” АД. 
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Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), считано от 01.11.2007 г. 
покупки и продажби на облигации от настоящата емисия могат да се извършват както на 
регулиран пазар, така и извън него. 
 
След като емисията бъде допусната до търговия на “Българска фондова борса–София” АД (БФБ–
София) търговия с ипотечни облигации от емисията ще може да се извършва на “Българска 
фондова борса–София” АД (БФБ–София) чрез лицензирани инвестиционни посредници и/или 
банки, получили разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник. 
Физическо или юридическо лице, което иска да закупи или да продаде ипотечни облигации от 
настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник, включително 
търговска банка, която има разрешение за извършване на сделки с ценни книжа, и да даде на 
посредника нареждане за покупка, съответно за продажба на облигации. Инвестиционният 
посредник изпълнява нареждането, ако това е възможно. Инвестиционните посредници, чрез 
които е сключена покупко-продажбата, извършват необходимите действия за регистриране на 
сделката в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД извършва вписване на 
прехвърлителната сделка в книгата за безналични облигации на Емитента едновременно със 
заверяване на сметката за безналични облигации на приобретателя с придобитите ипотечни 
облигации, съответно задължаване на сметката за безналични облигации на прехвърлителя с 
прехвърлените ипотечни облигации. Централен депозитар АД регистрира сделката в двудневен 
срок от сключването й (Ден Т+2), ако са налице необходимите ипотечни облигации и парични 
средства и не съществуват други пречки за това, и актуализира книгата за безналични облигации 
на Емитента, която се води от него. При поискване, Централен депозитар АД издава 
непрехвърлим документ за регистрация в полза на купувача на ипотечните облигации 
(депозитарна разписка), който служи за удостоверяване  правата по тях. Документът за регистрация 
се предава на новия притежател на ипотечните облигации от инвестиционния посредник, с който 
е сключил договор. 
 
Сделки с ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, могат да се извършват и извън 
регулиран пазар и многостранна система за търговия. В този случай съгласно чл. 38 от Закона за 
пазарите на финансови инструменти, инвестиционният посредник, който сключва сделката с 
акциите е длъжен публично да оповести информация за вида, емисията, броя и единичната цена 
на акциите- предмет на сделката и да посочи, че сделката е сключена извън регулиран пазар и 
многостранна система за търговия.  
При сключване на договори за дарение и замяна на облигации от настоящата емисия, както и в 
случаите на наследяване на облигационер, съответните лица заявяват правата си и могат да 
поискат извършване на съответните вписвания в Централен депозитар АД чрез инвестиционен 
посредник – регистрационен агент. 
 
Ипотечните облигациите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без 
ограничения, според волята на притежателя им, освен в случаите предвидени в закона.  
Съгласно Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници („Наредба № 38”), последните нямат право да извършват продажби на ценни книжа, 
върху които има учреден залог, наложен запор или са блокирани в „Централен депозитар” АД. 
Поради това, облигационери, които притежават облигации, върху които има учреден залог или 
наложен запор, няма да могат да ги продават, докато не бъде заличен залогът или вдигнат запорът. 
Забраната за продажба на заложени облигации не се прилага в следните случаи:  

1. приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие 
заложените облигации, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените 
по Закона за особените залози случаи;  

2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. 
 
Освен в горепосочените случаи, съгласно разпоредбите на Наредба № 38 инвестиционният 
посредник няма право да изпълни нареждания на клиенти за разпореждане с ипотечните 
облигации от настоящата емисия в следните хипотези: 
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1. Подаденото нареждане не отговаря на изискването за минимално съдържание на 
нареждането за извършване на сделки с финансови инструменти. В този случай 
инвестиционният посредник отказва да приеме нареждането, което не отговаря на 
изискването за минимално съдържание по Наредба № 38 и не съдържа определените с 
Наредбата данни, както следва:  

 имена (наименование) и уникален клиентски номер на клиента и на неговия 
представител, а ако такива номера не са присвоени - съответните 
идентификационни данни по Наредба №38;  

 вид, емитент, уникален код на емисия или наименование на инструмента, 
съответно характеристики на деривативния финансов инструмент и брой на 
финансовите инструменти, за които се отнася нареждането; 

 вид на нареждането; 

 същност на нареждането (покупка, продажба, замяна и др.); 

 единична цена и обща стойност на нареждането; 

 срок на валидност на нареждането; 

 място на изпълнение, на което да бъде изпълнено нареждането, ако клиентът 
определи такова; 

 количествено изпълнение на нареждането (частично, изцяло); 

 начин на плащане; 

 дата, час и място на подаване на нареждането; 

 други специфични инструкции на клиента. 
2. При подаване на нареждане за извършване на сделка с финансови инструменти от 

пълномощник, пълномощникът не представи нотариално заверено пълномощно, отговарящо на 
изискванията на чл. 34, ал.3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38. Пълномощното трябва да е 
нотариално заверено и да съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни 
действия с финансови инструменти и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие 
сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок 
преди подаване на поръчката. Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждането, което 
е подадено от пълномощник, без да са спазени изискванията съдържанието на пълномощното 
посочени в предходното изречение. 

3. Клиентът, съответно – неговият представител, откаже да подаде декларация по чл. 35, ал. 1 
от Наредба № 38 относно: 

 притежаването/непритежаването на вътешна информация за финансовите 
инструменти по нареждането и за техния емитент, ако финансовите инструменти-
предмет на поръчката се търгуват на регулиран пазар 

 дали финансовите инструменти-предмет на поръчката са блокирани в 
депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог 
или е наложен запор 

 дали  сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или 
продажба на финансови инструменти. 

В тези случаи инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждането и удостоверява 
отказа на клиента да даде необходимите декларации. 

4. Декларирано е или инвестиционният посредник  установи, че финансовите инструменти 
– предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента, с 
изключение на случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че 
финансовите инструменти – предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на 
сетълмента на сделката, както и в други случаи, определени с наредба; 

5. Декларирано е или инвестиционният посредник  установи, че финансовите инструменти 
– предмет на нареждането за продажба, са блокирани в депозитарната институция или 
върху тях е учреден залог или е наложен запор, с изключение на: (а) случая, в който при 
заложени финансови инструменти приобретателят е уведомен за учредения залог и е 
изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е 
изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози 
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случаи или (б) в случаите, когато залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на 
Закона за особените залози.  

6. Нареждането на клиент за сделка с финансови инструменти би довело до нарушение на 
Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или 
други нормативни актове. 
 

В допълнение, инвестиционният посредник не може да изпълнява нареждане на клиент или 
сделка за собствена на инвестиционния посредник сметка, като ги обединява с други клиентски 
нареждания, освен при спазване на условията по чл. 37, ал.1 от Наредба № 38. 
 
В случаите, когато инвестиционният посредник извършва дейност като регистрационен агент, той 
отказва да сключи договор и да приеме документи за извършване на регистрация на сделката, ако: 

1. Не са налице всички необходими данни и документи, представените документи 
съдържат очевидни нередовности или в данните има неточности и противоречия; 

2. Страна по сделката декларира, че притежава вътрешна информация за финансовите 
инструменти – предмет на сделката (ако се търгуват на регулиран пазар) или за техния 
емитент; 

3. Налице е обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или 
представляване; 

4. Страна по сделката или нейн пълномощник декларира извършване по занаятие на 
сделки с финансови интструменти в случаите, когато се иска регистриране на сделки с 
финаснови инструменти, предварително сключени пряко между страните; 

5. Страна по сделката или нейн пълномощник декларира, че сделката представлява 
прикрита покупка или продажба на финансови инструменти; 

 
Съгласно Правилника на „БФБ–София” АД сделки с ценни книжа на регулиран пазар се 
извършват, ако емисията облигации отговаря на условията по чл.4 от част III на Правилника за 
дейността на БФБ-София АД: облигациите да са в безналична форма или да са обездвижени по 
съответния ред и да са регистрирани в Централен депозитар АД; да отговарят на всички условия 
на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му относно публичното предлагане и 
допускането до търговия на регулиран пазар; за прехвърлянето им да не са предвидени 
ограничения или условия; да не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за 
емитента на ценните книжа, емитентът да не е в производство по преобразуване и др.  
С оглед на горното, ограничения върху свободната прехвърляемост на ипотечните облигации 
могат да възникнат, ако емисията облигации не отговаря на условията по чл. чл.4 от част III на 
Правилника за дейността на БФБ-София АД. 
Търгуването на ипотечните облигации от настоящата емисия се прекратява 5 (пет) работни дни 
преди падежа на облигационния заем. 
 
В случай на учреден особен залог върху облигации от настоящата емисия и при условие, че 
заложният кредитор пристъпи към изпълнение върху заложените облигации при спазване на 
изискванията на Закона за особените залози, инвестиционният посредник, при който е открита 
клиентската подсметка за облигациите на залогодателя, изпълнява искането на заложния кредитор 
за тяхната продажба и превежда сумата от продажбата по банковата сметка на депозитаря по чл. 38 
от Закона за особените залози. 
 
В случаите на изпълнително производство, насочено спрямо някой от облигационерите, 
съдебният изпълнител налага запор върху облигациите чрез изпращане на запорно съобщение до 
„Централен депозитар” АД, който от своя страна уведомява незабавно съответния регулиран пазар 
(БФБ - София) за наложения запор. От получаване на запорното съобщение облигациите 
преминават в разпореждане на съдебния изпълнител. След налагане на запора взискателят 
(кредиторът) може да поиска възлагане на вземанията по облигациите за събиране или вместо 
плащане или извършването на публична продан. Съдебният изпълнител действа от свое име за 
сметка на съответния облигационер - длъжник. 
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При открито производство по несъстоятелност спрямо някой от облигационерите, 
разпореждането с облигации, включително тяхното прехвърляне, се извършва или от съответния 
облигационер, под надзора на синдика, или от самия синдик, ако съдът е лишил длъжника - 
облигационер от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си. 
 
 

19. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЦИТЕ, УДЪРЖАНИ ПРИ 
ИЗТОЧНИКА ВЪРХУ ДОХОДА ОТ ИПОТЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ И ЛИЦЕТО, 
КОЕТО УДЪРЖА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК    

 
Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба към датата на издаване на този 
Документ за предлаганите ипотечни облигации. Емитентът не носи отговорност за последващи промени на 
законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от предлаганите ценни книжа. 
Същата не служи за данъчна консултация или съвет относно данъчното облагане на доходите на 
облигационерите. 

 

Местни физически лица 
Доходите на облигационерите – местни физически лица от ипотечните облигации могат да бъдат 
доходи от лихви и/или доходи от продажба или замяна на ипотечни облигации преди Падежа на 
емисията. Доходите на облигационерите – местни физически лица от ипотечните облигации се 
облагат по реда на Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  
Съгласно чл. 13, (1), т. 9 от  ЗДДФЛ, доходите на местни физически лица от лихви и отстъпки от 
български държавни, общински и корпоративни облигации (в това число влизат ипотечните 
облигации от настоящата емисия), както и от подобни облигации, емитирани съгласно 
законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, не подлежат на данъчно облагане. 
Следователно доходите, получени от облигационери – местни физически лица под формата на 
лихвени плащания и отстъпки по предлаганата емисия ипотечни облигации не подлежат на 
данъчно облагане.   
 
Съгласно чл.12, във връзка с чл.13, ал.1, т.2, бука „в“ и чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ доходите на местни 
физически лица от продажба и замяна на финансови активи се облагат по реда на ЗДДФЛ, като в 
законоопределените срокове местното лице е длъжно да декларира тези доходи чрез включване в 
годишната данъчна декларация. 

 
Местни юридически лица 

Доходите на инвеститорите – местни юридически лица се облагат по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Получените лихви от ипотечните облигации, както 
доходите от продажбата или замяната на ипотечните облигации  преди Падежа на общо 
основание се включват в облагаемата основа, въз основа на която се формира данъчната основа за 
определяне на корпоративния данък. Определянето на облагаемата печалба въз основа на 
счетоводния финансов резултат, определянето, декларирането и внасянето на дължимия данък, са 
уредени в ЗКПО. 
 
Съгласно чл.160, ал.1 и ал.2 на Кодекса за социално осигуряване (КСО) приходите на 
универсалния и на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на ЗКПО, 
както и приходите от инвестиране на активите на универсалния и на професионалния 
пенсионния фонд, разпределяни по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с 
данък по смисъла на ЗДДФЛ.  
Съгласно чл.253, ал.1 и ал.2 на Кодекса за социално осигуряване (КСО) фондовете за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на ЗКПО, както 
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и приходите от инвестиране на активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък 
по реда на ЗДДФЛ. 
 
Съгласно член 174 от ЗКПО колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично 
предлагане в Република България и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по 
ЗППЦК, не се облагат с корпоративен данък. 
 
Съгласно чл.175 от ЗКПО лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона 
за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.   
 

Чуждестранни физически лица 
Облагането на доходите на облигационерите–чуждестранни физически лица от лихви и/или от 
продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на ипотечните облигации от настоящата емисия 
се регулира от ЗДДФЛ.  
Съгласно чл.37, ал.1, т.3 и чл.12 от ЗДДФЛ, във връзка с §1, т.7 ЗДДФЛ и чл.37, ал.3 и ал.4 ЗДДФЛ 
лихвите по настоящата емисия ипотечни облигации, получени от чуждестранни физически лица 
се с облагат с окончателен данък при източника в размер на 10%, освен в случаите, когато в 
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и страната на 
данъчна регистрация на лицето-получател на дохода, или в друг международен акт се съдържат 
различни разпоредби. Лихвите, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, 
установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз, както и в друга държава-
членка на Европейското икономическо пространство, не се облагат с данък. 
 
Съгласно чл.37 от ЗДДФЛ доходите на облигационерите–чуждестранни физически лица от 
продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на финансови активи се облагат с окончателен 
данък при източника в размер на 10%, освен в случаите, когато в спогодба за избягване на 
двойното данъчно облагане между РБългария и страната на данъчна регистрация на лицето-
получател на дохода, или в друг международен акт се съдържат различни разпоредби. 
 
Окончателният данък при източника се удържа от платеца на дохода към момента на 
начисляването, т.е. от Емитента към момента на начисляване на лихвите. При изплащане на 
дължимите лихви удържаният данък се внася в бюджета от Емитента като платец на дохода от 
лихви в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването. Емитентът поема 
отговорност за удържането на дължимия окончателен данък при източника при изплащане на 
дължимите лихви по ипотечните облигации. 
 
Когато действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) предвижда 
намален или нулев размер на данъка, удържан при източника и общата стойност на дохода от 
лихви, платен от Банката на чуждестранно лице надхвърля 500 000 лв. за една година, то 
чуждестранното лице има право да ползва намаления или нулев размер на данъка и да приложи 
предвидените в СИДДО данъчните облекчения за чуждестранни лица при спазване и прилагане 
на процедурата уредена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК”). Съгласно 
разпоредбите на ДОПК чуждестранното лице трябва да удостовери пред данъчната администрация, 
че са налице следните основания за прилагането на СИДДО: (1) че е местно лице на другата 
държава по смисъла на съответната СИДДО; (2) че е притежател на дохода от източник в 
Република България; (3) че не притежава място на стопанска дейност или определена база на 
територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан; и (4) че са 
изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по 
отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в 
съответната СИДДО. Посочените по предходното изречение обстоятелства се удостоверяват и 
доказват с декларации, официални документи, включително извлечения от публични регистри. 
Когато това не е възможно, са допустими и други писмени доказателства.  
Искането за прилагане на СИДДО, придружено от необходимите документи, трябва да бъде 
подадено до българските данъчни органи от всяко чуждестранно лице-получател на доходи.  
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В случай, че преди датата на дължимо плащане не са налице основанията за прилагане на 
съответната спогодба, платецът на доходите (Банката, в случай на лихвено плащане) удържа 
еднократен окончателен данък при източника в размер на 10% и извършва плащането, намалено 
със сумата на удържания данък. Платецът на доходите (Банката, в случай на лихвено плащане) е 
длъжен да внесе дължимия данък в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на 
начисляването и да декларира това обстоятелство пред териториалната дирекция при 
Националната агенция по приходите (НАП), при която е регистриран. Няма пречка в последствие, 
при доказване на основанията за прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане, внесеният данък да бъде възстановен на получателя на дохода- чуждестаранно лице при 
надлежно искане от негова страна, отправено до компетентните органи по приходите.  
 
В случай, че общият размер на доходите от лихви, платени от Банката, не надхвърля 500 000 лв. за 
една година, чуждестранното лице-акционер не е длъжно да подава искане за прилагане на СИДДО 
до българските данъчни органи. То трябва обаче да представи на Банката гореописаните 
документи, удостоверяващи основанията за прилагане на СИДДО. 
 

Чуждестранни юридически лица 
 
Съгласно чл. 195 от ЗКПО доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, когато 
не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с 
окончателен данък при източника. Доходите на облигационерите-чуждестранни юридически лица от 
лихви или доходи от продажба или замяна на облигациите преди Падежа се облагат по реда на 
ЗКПО с данък при източника в размер на 10%.  
Окончателният данък при източника се удържа от платеца на дохода към момента на 
начисляването, т.е. от Емитента към момента на начисляване на лихвите. При изплащане на 
дължимите лихви удържаният данък се внася в бюджета от Емитента, като платец на дохода от 
лихви в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването. Емитентът поема 
отговорност за удържането на дължимия окончателен данък при източника при изплащане на 
дължимите лихви по ипотечните облигации. 
В тези случаи е приложим и реда за прилагане на СИДДО описан по-горе. 

20. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ/ИНВЕСТИТОРИТЕ    

 
Нормативни актове, приложими спрямо емисията ипотечни облигации: 
 

 Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно 
прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, 
включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и 
разпространяването на реклами (Консолидирана версия, така както е изменен с: 
Регламент (ЕО) № 1787/2006 на Комисията от 4 декември 2006 година за изменение 
на Регламент (ЕО) 809/2004 на Комисията; 
Регламент (ЕО) № 211/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 809/2004;  
Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008  
Делегиран Регламент (ЕС) № 311/2012 на Комисията от 21 декември 2011 година; 
Делегиран Регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 година;  
Делегиран Регламент (ЕС) № 862/2012 на Комисията от 04 юни 2012 година;  
Делегиран Регламент (ЕС) № 621/2013 на Комисията от 21 март 2013 година;  
Делегиран Регламент (ЕС) № 759/2013 на Комисията от 30 април 2013 година. 

 

 Закон за публичното предлагане на ценни книжа (обнародван в Държавен вестник бр. 
114 от 30.12.1999 г. с всички последващи изменения и допълнения); 
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 Закон за ипотечните облигации (обнародван в Държавен вестник бр. 83 от 10.10.2000 
г. с всички последващи изменения и допълнения); 

 Закон за кредитните институции (обнародван в ДВ бр.59 от 21.07.2006г. с всички 
последващи изменения и допълнения) и всички подзаконовите нормативни актове на 
БНБ по прилагането му; 

 Търговски закон (обнародван в Държавен вестник бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички 
последващи изменения и допълнения); 

 Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обнародван в 
Държавен вестник бр. 84 от 17.10.2006 г.); 

 Закон за пазарите на финансови инструменти (обнародван в Държавен вестник бр. 52 
от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.); 

 Закон за Комисията за финансов надзор (обнародван в Държавен вестник бр. 8 от 
28.01.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения); 

 Закон за корпоративното подоходно облагане (обнародван в Държавен вестник бр. 
105 от 22.12.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения); 

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица (обнародван в Държавен 
вестник бр. 95 от 24.11.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения); 

 Валутен закон (обнародван в Държавен вестник бр. 83 от 21.09.1999 г., с всички 
последващи изменения и допълнения); 

 Закон за мерките срещу изпирането на пари (обнародван в Държавен вестник бр. 85 от 
24.07.1998 г., с всички последващи изменения и допълнения); 

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до 
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (обнародвана в Държавен 
вестник бр. 90 от 10.10.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения); 

 Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от 
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства 
(обнародвана в Държавен вестник, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 01.10.2004 г. с 
всички последващи изменения и допълнения); 

 Правилник на „Централен депозитар” АД и съответните му приложения; 

 Правилник за дейността на „Българска Фондова Борса – София” АД. 
 
Основните нормативни актове, приложими по отношение на облигациите на Емитента са: 
при първичното частно предлагане на ценните книжа – Закона за ипотечните облигации и 
Търговския закон, и в последствие при допускането до търговия на БФБ – ЗППЦК, ЗПФИ и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 
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V. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

 

1. УСЛОВИЯ И ДАННИ ЗА ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ. ОЧАКВАН 
ГРАФИК И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 
ТЪРГОВИЯ   

 

1.1. Условия, на които се подчинява предлагането 

 

Облигационният заем, предмет на искане за допускане до търговия на регулиран пазар по този 
Документ, е в общ размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя 
облигации с единична номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка една, от емисия ипотечни 
облигации с ISIN BG2100006142, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД при 
условията на първично частно предлагане. 
 

 

1.2. Обща сума на емисията 

 
Облигационният заем е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 5 000 000 евро /пет 
милиона евро/, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя ипотечни облигации с единична 
номинална и емисионна стойност от 1 000 евро (хиляда евро) всяка една. 
 

1.3. Начален и краен срок на публичното предлагане (период, през който 
предлагането ще бъде открито). процес на кандидатстване 

 
Началната дата на вторична търговия с облигациите на емитента на „Българска фондова борса – 
София” АД е датата на първа котировка, определена от Съвета на директорите на БФБ –София 
АД. Крайният срок на вторичната търговия на БФБ-София АД е 5 /пет/ работни дни преди 
падежа на облигационната емисия. 
 
Инвеститорите могат да се обърнат към всички инвестиционни посредници – членове на БФБ-
София АД за осъществяване на сделка с предлаганите ипотечни облигации. 
 
Комисията за финансов надзор може да спре окончателно публичното предлагане или търговията 
с облигациите от настоящата емисия на основание чл.85, ал.4 във вр. ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК (в 
случай че в периода от подаването на заявлението за потвърждаването на този проспект до 
вземането на решение от Комисията по него, съответно, в периода между издаване на 
потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на 
търговията на регулиран пазар в зависимост от това, кое от обстоятелствата възникне по-късно, 
емитентът внесе поправки или допълнение към проспекта в резултат от настъпването или 
узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със 
съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите 
ценни книжа, и комисията откаже да одобри допълнението към проспекта поради това, че не са 
спазени изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му). 
Също така при условие, че Комисията за финансов надзор има достатъчно основания да смята, че 
разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени или ще бъдат 
нарушени, може да спре публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар 
на облигациите от настоящата емисия за не повече от 10 последователни работни дни за всеки 
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отделен случай или да забрани извършването на публичното предлагане (чл. 92з, т. 4 и т. 6. 
ЗППЦК). 
На основание чл. 91, ал. 1 ЗПФИ пазарният оператор (т.е. лицата, които управляват и/или 
организират дейността на регулирания пазар, или самият регулиран пазар) може да спре 
търговията с облигации от настоящата емисия или да отстрани от търговия същите тези 
облигации, в случай че не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на 
регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и 
надлежното функциониране на пазара. По-конкретно условията, при които може да стане това са 
следните:  
Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД има право да вземе решение 
за окончателно прекратяване на регистрацията на облигациите от настоящата емисия след като 
вече са били допуснати до търговия, ако: 

1. Емитентът или емисията облигации престане да отговарят на изискванията на ЗППЦК и 
актовете по прилагането му; 

2. Емитентът е подал молба за това; 
3. бъде прекратен договорът за регистрация на емисията облигации, без с това да се увреждат 

съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. 
Прекратяването на регистрацията на емисията облигации води до незабавното прекратяване на 
търговията с нея. 
Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД може да вземе решение за 
спиране на търговията с облигациите от настоящата емисия, след като вече са били допуснати до 
търговия, на основание Правилника на БФБ, Част ІV, включително в следните хипотези: 

1. при настъпване на събитие, свързано с облигациите или техния емитент, което може да 
окаже влияние върху цената им; 

2. при откриване на производство по преобразуване на емитента; 
3. при подаване на заявление към Централен депозитар за вписване на промяна в 

номиналната стойност на финансовите инструменти; 
4. при промяна в параметрите на емисия облигации спрямо предварително заложените в 

проспекта, което изисква пререгистриране на емисията по реда на Правилата за допускане 
до търговия; 

5. когато емитентът не е изпълнил задължението си за разкриване на информацията по чл.27 
от Наредба № 2; 

6. когато емитентът, упълномощеният борсов член, управляващото дружество, респективно 
лицето, поискало допускане до търговия на финансовите инструменти без съгласието на 
емитента, не е заплатил годишната такса за поддържане на регистрацията. 

 
Съгласно чл. 92 ЗПФИ Комисията може да изиска спиране на търговията с облигации от 
настоящата емисия или отстраняването им от търговия на един или повече регулирани пазари 
като принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т.4 и т.9 от ЗПФИ, както и когато 
получи информация от компетентен орган на друга държава членка за спиране на търговията с 
облигации на дружеството или отстраняване на облигациите на дружеството от търговия на един 
или повече регулирани пазари. 
 
Публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия може да бъде спряно и от 
заместник-председателя на КФН на основание чл. 37, ал.1, т.2 от Закона срещу пазарните 
злоупотреби с финансови инструменти за предотвратяване и преустановяване на 
административни нарушения по същия закон, за предотвратяване и отстраняване на вредните 
последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията 

или от заместник-председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите. 

 

1.4. Възможности за намаляване или увеличаване на броя на предлаганите 
ипотечни облигации 

Броят на предлаганите ипотечни облигации не може да се намалява или увеличава. 
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1.5. Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат 
записани/закупени от едно лице 

Минималният брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице е 1 /една/ облигация. 
Не се предвиждат ограничения относно максималния брой облигации, които могат да бъдат 
закупени от едно лице. 
 

1.6. Начин и срок за покупка и заплащане на ипотечните облигации. условия и 
ред за получаване на закупените облигации. 

 
Всички ценни книжа от емисията са записани и платени при тяхното първично частно 
предлагане. 
Търговията на емисията облигации на Основен пазар на Българска фондова борса, Сегмент за 
облигации се извършва съгласно Правилника за дейността на „Българска фондова борса –
София” АД, Правилника на „Централен депозитар” АД и договора и Общите условия към него 
на инвестиционния посредник, чийто услуги ползва инвеститора.  
Отношенията между потенциалните купувачи и инвестиционните посредници, чрез които могат 
да бъдат сключвани сделки с предлаганите облигации, са уредени основно в Закона за пазарите на 
финансови инструменти, Наредба № 38 от 25.07.2007г. на КФН за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници. Допълнителни изисквания се съдържат в Правилника на БФБ-
София АД, Правилника на „Централен депозитар” АД, както и в приложимите от 
инвестиционните посредници общи условия към договорите им с клиенти. 
 
Условията, редът и сроковете за прехвърляне на придобитите ипотечни облигации по сметки на 
приобретателите в „Централен депозитар” АД, както и за получаване на удостоверителните 
документи за тях, се уреждат с Правилника на „Централен депозитар” АД. 
 

1.7. Начин и дата на публикуване на резултатите от предлагането. 

 
Резултатите от продажбата на облигации от настоящата емисия не подлежат на публично 
обявяване. Информацията за сделките може да се намери в бюлетина на БФБ-София АД. 

 

1.8. Процедура за упражняване на права за закупуване преди други 
инвеститори, прехвърлимост на права и трериране на неупражнените 
права 

 
Не са налице основания за привилегировано предлагане на облигациите на определени групи 
инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на управителните и/или контролните 
органи на Емитента, настоящи или бивши служители на Емитента или на негови дъщерни 
дружества). 
Съгласно действащото законодателство процедурата по издаване на облигации не предвижда 
издаване на права и следователно не са налице условия за прехвърляне на такива, както и за 
третиране на неупражнени такива. 
 

2. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

 
Ипотечните облигации се предлагат за търговия на регулиран пазар при еднакви условия за 
всички групи инвеститори и всички инвеститори имат възможност при равни условия да 
придобият облигации, като закупят една или повече облигации по текуща пазарна цена. 
Няма определен план за разпределение на облигациите от настоящата емисия.  
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На Емитента не е известна информация доколко акционери със значително участие и членове на 
управителни и/или контролни органи на Емитента възнамеряват да придобият част от 
предлаганите облигации. 
Резултатите от търговията с облигации от настоящата емисия на регулиран и извън регулиран 
пазар не подлежат на публично обявяване от Емитента. Информация за сделките може да се 
намери в бюлетина на „БФБ – София” АД. 

3. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ  

 
Цената, на която ще се предлагат облигациите от настоящата емисия при търговията на регулиран 
пазар, се определя от търсенето и предлагането на този пазар. 
 
Емитентът не е предвидил специфични разходи за инвеститори, които закупуват ценни книжа от 
настоящата емисия.  
Вторичната търговия с ипотечни облигации от настоящата емисия е съпроводена с допълнителни 
разходи, за които потенциалните инвеститори следва да се информират предварително. При 
подаване на заявки за закупуване чрез инвестиционен посредник могат възникнат допълнителни 
разходи съгласно тарифите за таксите и комисионните на съответните инвестиционни 
посредници.  
Всички транзакционни разходи при закупуването на облигациите са за сметка на инвеститорите.  

4. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ 

 
Мениджър на емисията  

„Ти Би Ай Инвест” ЕАД, в качеството си на мениджър на настоящата емисия ипотечни 
облигации, е пласирал същата при условията на първично частно предлагане. 
Облигациите от настоящата емисия няма да бъдат предмет на международно предлагане. 
 

Агенти по плащанията. Депозитарни агенти 
Облигациите от настоящата емисия са обикновени, лихвоносни, поименни, свободно 
прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми, безналични и регистрирани при „Централен 
депозитар” АД. 
Издаването и прехвърлянето на облигациите на Дружеството има действие от вписване на 
издаването, съответно прехвърлянето им, в „Централния Депозитар” АД, който поддържа 
националната регистрационна система за безналични финансови инструменти в Република 
България. 
Книгата на облигационерите по настоящата емисия се води от „Централен Депозитар” АД, с 
адрес: гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет. 4. 
Плащането на лихвата и главницата по облигационния заем се извършва чрез “Централен 
депозитар” АД, като Емитентът сключва договор за извършване на такава услуга.  
 
Не съществуват споразумения за поемане на емисията.  
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VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА. 
РАЗХОДИ ЗА ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.  

 
Облигациите от настоящата емисия няма да бъдат предмет на международно предлагане. 
При условие, че настоящият проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа бъде потвърден от КФН и емисията облигации бъде вписана във водения от Комисията за 
финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, Емисията ще бъде заявена за допускане 
до търговия на Основен пазар на Българска фондова борса, Сегмент за Облигации. 
Сделки с облигации от настоящата емисия могат да бъдат извършвани както на регулиран така и 
извънрегулиран пазар.  
При сделки с облигации от настоящата емисия, предварително сключени пряко между страните, 
за да се осъществи прехвърлянето им в Централния депозитар, страните по сделката следва да 
представят данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност 
като регистрационен агент, който регистрира (обявява) сделката на БФБ и извършва 
необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар и нейния сетълмент. 
Търговията с облигации на Основен пазар на Българска фондова борса, Сегмент за Облигации 
започва от началната дата за търговия, определена от Съвета на директорите на „БФБ – София” 
АД. 
Към датата на този Документ ипотечните облигации от осмата емисия ипотечни облигации на 
Емитента не се предлагат и не са допуснати до търговия на друг регулиран или равностоен пазар 
на ценни книжа.  
Емитентът няма сключени договори с инвестиционни посредници (маркет мейкъри), които да 
поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава" за облигации 
от настоящата емисия. Търговията с ипотечни облигации от настоящата емисия се извършва на 
пазарен принцип, при наличие на срещуположен интерес от две страни, при цени и условия, 
които те ще договорят помежду си. 
 
Следващата таблица представя отчет за разходите, заплатени или които ще бъдат заплатени от 
Емитента за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечните облигации от настоящата 
емисия: 

РАЗХОДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 

 

За първата 
година 

За срока на 
емисията 

Такса на КФН за одобряване на Проспект за вторично публично 
предлагане на облигации 5,000.00 лв  5,000.00 лв  

Доклад за фактически констатации, относно проведени процедури 
от Ърнст и Янг Одит ООД относно одитираните финансови данни, 
използвани в проспекта 

8,214.49 лв  8,214.49 лв  

Такса за допускане до търговия на Основен пазар на Българска 
Фондова Борса, АД - Сегмент за облигации 1,200.00 лв  6,000.00 лв  

Такса за поддържане на регистрацията на емисията облигации на 
Основен пазар на Българска Фондова Борса, АД - Сегмент за 
облигации 

500.00 лв  500.00 лв  

Годишна такса финансов надзор 200.00 лв  1,000.00 лв  

ОБЩО разходи за допускане до търговия на регулиран пазар 14,914.49 лв  19,714.49 лв  

Разходи по разходи за допускане до търговия на регулиран 
пазар на една ипотечна облигация в лева 

2.98 лв  3.94 лв  

Разходи за допускане до търговия на регулиран пазар на една 
ипотечна облигация в евро 

€                    1.53  €                   2.02  

ОБЩО разходи за допускане до търговия на регулиран пазар €             7,625.66  €          10,079.86  
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VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

1. КОНСУЛТАНТИ И ЕКСПЕРТИ 

 
В този Документ не са използвани изявления или доклади на външни експерти или консултанти.  
Емитентът няма трайни отношения с външни консултанти касаещи емисията и информацията, 
представена в този Документ. 
Информацията, използвана за изготвянето на този Документ не е получавана от трети лица. 

2. ОДИТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

В настоящия Документ за предлаганите ипотечни облигации е включена информация от 
одитираните финансови отчети на Емитента за 2013г., 2012г. и 2011г. Освен информацията от 
посочените одитирани финансови отчети, този Документ не съдържа друга информация, която да 
е одитирана или прегледана от одиторите.  

3. КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ  

3.1. Кредитни рейтинги, присъждани на Емитента  
 

През периода 2001 – 2011 г. на Емитента е присъждан кредитен рейтинг от рейтинговата агенция 
Standard & Poor’s. Присъждането на този кредитен рейтинг е инициирано по искане на Емитента, 
като първият външен кредитен рейтинг от Standard & Poor’s е получен от Емитента на 14 
декември 2001 г. На 31 януари 2011 г. по искане на ръководството на Емитента Standard & Poor's 
оттеглиха своите рейтингови услуги, като към 31.01.2011г. обявиха понижаване на дългосрочния и 
краткосрочния кредитен рейтинг на БАКБ на ниво ‘В-/C’ от ‘В/B’, a перспективата остава 
отрицателна.  
След 31.01.2011г. и към датата на изготвяне на този Документ Емитентът не е имал и няма 
присъден кредитен рейтинг. 

 
3.2. Кредитни рейтинги, присъждани на дългови ценни книжа на Емитента  

 
Кредитен рейтинг на ипотечни облигации или на други ценни книжа (включително дългови 
ценни книжа), издавани от Емитента,  не е присъждан отделно от този на Емитента. 
Към датата на този Документ на ипотечните облигации от настоящата емисия на Емитента не е 
присъден кредитен рейтинг.   
 

4. ИЗЯВЛЕНИЯ И ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ. ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ТРЕТИ ЛИЦА.  

Информацията, използвана за изготвянето на този Документ не е получавана от трети лица. В 
Документа за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади, за които се 
приема, че са написани от конкретни лица като експерти. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Основни данни и характеристики на ипотечните кредити, включени в Основното покритие на 
настоящата емисия ипотечни облигации; 

2. Обобщена информация за портфейла ипотечни кредити, включени в Основното покритие на 
настоящата емисия ипотечни облигации 
3. Вътрешни правила за съдържанието, извършването на вписванията и отписванията и воденето 
на регистъра на покритието на ипотечните облигации, издадени от БАКБ АД; 
4. Вътрешни правила за условията и реда за достъп до Регистъра на Покритието на издадените от 
БАКБ АД ипотечните облигации; 
5. Вътрешни правила за извършване и документиране на ипотечни оценки на недвижими имоти; 
6. Удостоверение от Централен регистър на особените залози за вписан залог върху вземанията 
по кредити, включени в регистъра на покритието, като обезпечение на тази емисия. 

Инвеститорите могат да получат Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на 
ипотечни облигации, както и допълнителна информация в офиса на емитента БАКБ АД всеки 
работен ден от 10 до 16ч.:  
 

гр.София 1000, Столична община, ул. „Славянска“ № 2 
лице за контакт:  Петър Любомиров Николов 

Анна Петрова Цанкова-Бонева 
телефон: (02) 965 83 77 
телефон: (02) 965 83 33 
телефон: (02) 965 82 71 
телефакс: (02) 944 50 10 
e-mail :  ir@bacb.bg 

 

mailto:%20ir@bacb.bg














ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН 

ПАЗАР НА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN КОД 2100006142, ЕМИТЕНТ: БАКБ АД;  

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ 

 

1 
 

  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 
СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗВЪРШВАНЕТО НА 

ВПИСВАНИЯТА И ОТПИСВАНИЯТА И 
ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА 
ПОКРИТИЕТО НА ИПОТЕЧНИТЕ 

ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ Българо-
американска кредитна банка АД /БАКБ/ 

INTERNAL RULES ON 

CONTENTS, ENTRY / DELETION OF 
ENTRIES, AND KEEPING OF BACB’S 

MORTGAGE BONDS COVER REGISTER 

  

В съответствие с чл. 7 от Закона за 
ипотечните облигации (ЗИО)  

Under Art. 7 of the Mortgage Bonds Act 
(MBA)  

  

ГЛАВА I. Структура и съдържание на 
Регистъра.  

CHAPTER I. Structure and contents of the 
Register.  

Чл. 1. (а) Регистърът на покритието на 
ипотечните облигации (“Регистър”) 
съдържа информация и данни за активите 
на Българо-американска кредитна банка 
АД /БАКБ/, служещи за обезпечение на 
вземанията на облигационерите, 
притежатели на ипотечни облигации, 
издадени или предстоящи да бъдат 
издадени от БАКБ.  

Article 1. (a) The Mortgage Bonds Cover 
Register (“Register”) shall contain information 
and data of the Bulgarian-American Credit 
Bank’s /BACB/ assets that will serve as 
collateral of the receivables of the 
bondholders, holding mortgage bonds, issued 
or to be issued by the Bank.  

(б) Неразделна част от Регистъра е датата 
на последната актуализация на 
съдържащите се в него информация и 
данни.  

(b) The date of the most recent information 
and data update shall be an integral part of 
the Register.  

Чл.2. Регистърът се води по отделни 
емисии ипотечни облигации.  

Article 2. Each Mortgage Bond Issue shall be 
recorded separately in the Register.  

Чл.3. За всяка емисия ипотечни облигации 
Регистърът има два раздела:  

Article 3. The Register shall have two 
sections for each mortgage bonds issue:  

А) Раздел “Основно покритие”, съдържащ 
данни за ипотечните кредити на БАКБ, 
които служат за обезпечение на 
ипотечните облигации от емисията и върху 
съвкупността от които БАКБ учредява 
първи по ред особен залог в полза на 
облигационерите от съответната емисия 
ипотечни облигации;  

A) The Main Cover section shall contain data 
of the BACB mortgage loans, constituting the 
collateral of the mortgage bonds issue and 
over which loans BACB shall establish first 
rank special pledge in favor of the 
bondholders of each particular mortgage 
bond issue;  

Б) Раздел “Заместващо покритие”, 
съдъжащ данни за активите на БАКБ, 
които отговарят на условията на чл.5, ал.2 
от Закона за ипотечните облигации и 
служат за обезпечение на ипотечните 
облигации от съответната емисия.  

B) The Substitute Cover section shall contain 
data of BACB assets which meet the 
requirements of art.5,(2) of the MBA and shall 
serve as collateral of the mortgage bonds 
issue.  

  

ГЛАВА II. Основно покритие.  CHAPTER II. Main Cover  

Чл.4. Раздел “Основно покритие” в Article 4. The Main Cover section shall be 
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Регистъра се разделя на следните части:  subdivided as follows:  

4.1. Част 1-ва: Данни и характеристики на 
отделните ипотечни кредити, 
включени в Основното покритие.  

4.1. Subsection1: Data and description of 
each mortgage loan included in the main 
cover.  

4.2.Част 2-ра: Характеристики на 
съвкупността (портфейла) от ипотечни 
кредити, съставляващи основното 
покритие.  

4.2. Subsection 2: Portfolio characteristics of 
the mortgage loans constituting the main 
cover.  

Чл.5. Част Първа на раздел “Основно 
покритие” съдържа следните данни за 
всеки вписан в него ипотечен кредит:  

Article 5. Subsection 1 of the Main cover 
section contains the following data for each 
entered mortgage loan:  

1. уникално условно обозначение (номер) 
на кредита. БАКБ може да включи 
конкретни идентифициращи данни за 
кредитополучателя в случай, че е 
получено неговото съгласие за това;  

1. Unique descriptive index (number) of the 
loan. BACB may include identification data for 
borrower upon borrower’s consent;  

2. валута на кредита;  2. currency of the loan;  

3. дата на сключване на договора за 
кредит/ дата на придобиване на кредита 
от БАКБ ( в случай, че кредитът не е бил 
отпуснат от банката, а е придобит чрез 
цесия);  

3. Loan agreement date/ date of acquisition 
of the loan by BACB (in case such loan is not 
originated by the Bank, but acquired trhough 
assignment);  

4. усвоена сума по кредита към края на 
последния изтекъл месец;  

4. disbursed amount of the loan as of the end 
of the last month;  

5. размер на главницата по кредита, 5. principal amount of the loan; 

6. лихвен процент по кредита 6. interest rate of the loan; 

7. такси (за отпускане, управление, за 
обслужване и др.);  

7. fees (loan management fee, servicing fee, 
etc.);  

8. срок на ипотечния кредит в месеци; 8. term of the loan in months; 

9. остатъчен срок до падежа в месеци;  9. outstanding term to maturity in months;  

10. непогасената главница към края на 
последния изтекъл месец;  

10. Principal balance outstanding as of the 
end of the last month;  

11. рискова класификация на кредита към 
края на последното завършено 
тримесечие и към края на всяка 
календарна година от момента на 
отпускането (придобиването) му от 
банката; 

11. Risk classification of the loan as of the 
end of the last quarter and as of the end of 
each calendar year from the loan 
disbursement date (date of loan acquisition 
by the Bank); 

12. ипотечна оценка на недвижимите 
имоти, ипотекирани за обезпечение на 
кредита, към момента на отпускането 
(придобиването на кредита); 

12. mortgage appraisal of real properties, 
pledged to secure mortgage loans as of the 
date of disbursement (the date of acquisition 
of the loan); 

13. съотношение между размера на 
непогасената главница по кредита и 
сумарната ипотечна оценка към момента 
на отпускането или придобиването на 
кредита;  

13. principal balance outstanding to total 
mortgage appraisal ratio as of the date of 
disbursement or the date of loan acquisition;  
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14. последна (по време на извършване) 
сумарна ипотечна оценка на недвижимите 
имоти, ипотекирани за обезпечение 
кредита;  

14. Most recent total mortgage appraisal of 
the real properties, mortgaged to secure the 
loan;  

15. съотношение между размера на 
непогасената главница по кредита и 
последната сумарна ипотечна оценка; 

15. principal balance outstanding to the most 
recent total mortgage appraisal ratio; 

16. стойност, с която ипотечният кредит 
влиза в изчислението на Основното 
покритие;  

16. Value of each mortgage loan to be 
included in computing the mortgage bonds 
Main Cover;  

17. дата на погасяване (падеж) на кредита.  17. maturity date of the loan/ final repayment 
date of the loan.  

  

Чл.6. Вписаните в раздел “Основно 
покритие” кредити се класифицират по 
групи в зависимост от типа и 
предназначението на недвижимите имоти, 
ипотекирани за тяхното обезпечение, 
както следва (групи по тип недвижими 
имоти):  

Article 6. The loans entered into the Main 
Cover section shall be classified in groups 
depending on the type and the purpose of the 
mortgaged real properties, as follows (groups 
as per real property type):  

1. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
жилища;  

1. Loans, secured with mortgages on 
residential properties;  

2. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
вили, сезонни и ваканционни жилища;  

2. Loans, secured with mortgages on villas, 
seasonal and vacational homes;  

3. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
недвижими имоти, използвани за офиси и 
други административни нужди;  

3. Loans, secured with mortgages on real 
properties, used for offices and other 
administrative purposes;  

4. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
недвижими имоти, използвани за 
магазини, салони, ателиета и друго 
търговско предназначение;  

4. Loans, secured with mortgages on real 
properties, used as shopping facilities, work 
rooms, studios and other commercial 
purposes;  

5. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
недвижими имоти, използвани като 
хотели, ресторанти, кафенета и други 
подобни заведения;  

5. Loans, secured with mortgages on real 
properties, used as hotels, restaurants, coffee 
shops and the like;  

6. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
недвижими имоти с промишлено и 
складово предназначение;  

6. Loans, secured with mortgages on real 
properties utilized as production premises 
and storage areas;  

7. кредити, обезпечени с ипотеки върху 
други недвижими имоти.  

7. Loans, secured with mortgages on other 
real properties.  

  

Чл.7. Кредитите в рамките на всяка група 
по тип недвижими имоти се подреждат във 
възходящ ред по оставащ договорен срок 
до окончателното им погасяване (т.е. 
първи е кредитът с най-кратък, а последен 
– кредитът с най-дълъг период от време, 
оставащ до момента на окончателното им 
погасяване по условията на договорите).  

Article 7. The loans within each group defined 
by type of real property shall be listed in 
ascending order according to their maturity 
dates (i.e. the first loan in the list shall have 
the shortest term to its final repayment date, 
while the last loan in the list shall have the 
longest term to its final repayment date  
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Чл.8. Част Втора на раздел „Основно 
покритие“ съдържа следните 
характеристики на съвкупността 
(портфейла) от ипотечни кредити, 
съставляващи Основното покритие: 

 

Article 8. Subsection 2 of the Main Cover 
section contains the following characteristics 
of the mortgage loans portfolio, constituting 
the Main Cover:  

 

 

 

1. Диверсификация и концентрация: 1. Diversification and concentration: 

 

Разпределение на кредитите според 
размера на непогасената главница към 
края на последния изтекъл месец в групи, 
определяни спрямо Средния (осреднения) 
размер на кредитите в портфейла (СРК). 
СРК към даден момент се изчислява като 
сумата от непогасените главници на 
всички  кредити, включени в Основното 
покритие, се раздели на общия им брой. 

Distribution of the loans according to the 
amount of the principal balance outstanding 
as of the end of last month into the groups, 
defined according to the average portfolio 
loan amount (ALA). The ALA as of a 
particular date shall be computed by dividing 
the sum of the outstanding principals of all 
loans, included in the main cover, by their 
total number. 

2. Срочност:  

Разпределение на кредитите в групи 
според оставащия срок до окончателното 
им погасяване. 

2. Term: 

Distribution of loans in groups according to 

the outstanding term to the final repayment 

dates.  

3. Доходност:  3. Yield: 

Разпределение на кредитите в групи 
според размера на надвишението на 
договорения лихвен процент по кредита 
над осреднения лихвен процент (купон) по 
ипотечните облигации от емисията. 

Distribution of loans in groups according to 
the excess of the agreed interest rate of the 
loans over the averaged interest rate 
(coupon) on the mortgage bonds issue. 

  

   4. Рискова класификация:  4. Risk classification:  

Разпределение на кредитите според 
рисковата им класификация към края на 
последното завършено тримесечие, 
извършена по реда на Методологията за 
провизиране на БАКБ (приета с решение 
на УС от 15.05.2014г.), в следните групи:  

Distribution of loans according to their risk 
classification as of the end of the most recent 
quarter pursuant to the Provisioning 
Methodology of BACB (as approved by the 
Management Board on May 15, 2014), into 
the following groups:  

– „редовни“ експозиции;  - regular exposures;  

– експозиции „под наблюдение“;  - watch exposures;  

– „необслужвани“ експозиции;  - substandard exposures;  

– загуба.  - loss.  

  

5. Обезпеченост с недвижими имоти :  5. Collateralized by real property:  

Разпределение на кредитите в групи 
според размера на съотношението между 
размера на непогасената главница по 
кредита и сумарната ипотечна оценка на 
ипотекираните за обезпечение на кредита 
недвижими имоти (LTV) към края на 

Distribution of loans in groups according to 
the loan-to-value (LTV) ratio as of the end of 
the last month.  
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последния изтекъл месец.  

  

ГЛАВА III. Заметващо покритие CHAPTER III. Substitute Cover 

  

Чл.9. Раздел “Заместващо покритие” 
съдържа следните данни за вписаните в 
него активи на БАКБ:  

Article 9. The Substitute Cover section shall 
contain the following information of such 
BACB’s assets that have been entered in the 
Register:  

1. размер на паричните суми, собственост 
на БАКБ (по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 1 от 
ЗИО), които са отредени и включени от 
БАКБ в заместващото покритие; банки, 
номера на сметки и условия по тези 
сметки (депозити), при които се държат 
посочените суми; наличие (салдо) по 
сметките към края на последния завършен 
месец;  

1. Money in cash, owned by the BACB (under 
Article 5, Paragraph 2, Section 1 of Mortgage 
Bonds Act) that have been assigned and 
included by BACB in the Substitute Cover; 
names of banks, bank accounts and 
conditions under which such funds are kept in 
bank accounts (deposits); accounts balances 
as of the end of the most recent month;  

2. размер на вземанията на БАКБ (по 
смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 2 – 7 от ЗИО), 
които са отредени и включени от БАКБ в 
заместващото покритие; описание 
(идентификация) на договорите и/или 
ценните книги.  

2. Amount of BACB claims (under Article 5, 
Paragraph 2, Section 2-7 of the Mortgage 
Bonds Act) that have been assigned and 
included by the BACB in the Substitute 
Cover; description (identification) of 
agreements and/or securities.  

  

ГЛАВА IV. Правила за извършване на 
вписванията и отписванията в/от 

Регистъра. 

CAPTER IV. Rules on entry and deletion of 
entries of assets into/from the Mortgage 

Bonds Cover Register. 

  

Чл.10. По смисъла на тези Правила:  Article 10. For the purposes of these Rules:  

(a) “Вписване в Регистъра” означава 
въвеждане в Регистъра на данни за актив 
на БАКБ (ипотечен кредит или актив по чл. 
5, ал. 2 от ЗИО), който до този момент не е 
бил включен в Регистъра. Текущото 
актуализиране на данните за включените в 
Регистъра активи не представлява 
вписване в Регистъра (например, 
актуализация на вписания размер на 
непогасената главница на кредит по 
счетоводни данни на банката, 
актуализация на данните за рискова 
класификация на кредит, актуализация на 
ипотечна оценка на недвижим имот и т.н.).  

entry of data on a BACB’s asset into the 
Register (a mortgage loan or an asset under 
Article 5, Paragraph 2 under MBA) that has 
not been previously entered into the Register. 
Any current data update on assets previously 
entered into the Register does not constitute 
new entry into the Register (e.g., update of 
the principal balance outstanding of a given 
loan that has already been entered in 
accordance with the Bank’s accounting data, 
risk classification update, real property 
mortgage appraisal update, etc.)  

(б) “Отписване от Регистъра” означава 
премахване от Регистъра на данни за 
актив на БАКБ (ипотечен кредит или актив 

(b) “Deletion of entries from the Register” 
shall mean removal from the Register of data 
on a BACB’s asset (a mortgage loan or an 
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по чл. 5, ал. 2 по ЗИО), който до този 
момент е бил включен в Регистъра. 
Премахването на данните за ипотечен 
кредит поради окончателното му 
погасяване не представлява отписване от 
Регистъра.  

asset under Article 5, Para 2 under MBA) that 
have been included in the Register. The 
removal of a mortgage loan data due to its 
final repayment does not constitute an asset 
removal from the Register.  

(в) “Ниво на покритие” означава 
съотношението (към даден момент) между 
изчислената стойност на покритието (по 
чл. 6 от ЗИО) и общата стойност на 
задълженията по главници на намиращите 
се в обръщение извън банката-издател 
ипотечни облигации от съответната 
емисия. 

(c) “Cover level” shall mean the ratio between 
the computed value of the Cover (under 
Article 6 of Mortgage Bonds Act) (as of a 
given date) to the total value of liabilities on a 
specific mortgage bonds issue in circulation 
outside the issuing bank.  

 

(г) “Минимален лимит на покритието” е 
най-ниското допустимо ниво на покритие, 
определено в проспекта или 
предложението (меморандума) за 
съответната емисия ипотечни облигации. В 
случай, че проспектът или предложението 
не предвиждат минимален лимит на 
покритието, за такъв се приема нивото по 
чл. 6, ал. 3 от ЗИО.  

(d) “Minimum Cover Limit” shall be the lowest 
permissible cover level, specified in the 
prospectus or the offer of the respective 
mortgage bonds issue. Should there be no 
such definition, the minimum cover level 
defined under Art. 6, para 3 of the Mortgage 
Bonds Act shall be applicable  

  

Чл. 11. Вписванията или отписванията на 
активи на БАКБ в/от Регистъра се 
извършват по решение на Управителния 
съвет на БАКБ.  

Article 11. The decisions for entry/deletion of 
entries of the BACB’s assets into/from the 
Register shall be made by decision of the 
Management Board of BACB.  

  

Чл.12. Всяка промяна в Регистъра се счита 
за влязла в сила от датата на решението 
на Управителния съвет, освен ако 
решението на УС не предвижда друга 
датата на влизане в сила.  

Article 12. Any change entered into the 
Register shall become effective on the date, 
of the decision of the Management Board or 
such other date as per the decision of the 
Management Board.  

  

Чл.13. Управителният съвет на БАКБ 
определя ипотечните кредити и други 
активи на БАКБ, които отговарят на 
изискванията на ЗИО, които да бъдат 
вписани в Регистъра, както в 
подготвителния период преди извършване 
на емисията, така и след издаването на 
емисията.  

Article 13. The Management Boardof BACB 
shall decide which of BACB mortgage loans 
and other assets, as required by the Mortgage 
Bonds Act, are to be entered into the Register 
both before and after the mortgage bonds 
issue.  

  

Чл. 14. Във всички случаи, когато след 
издаването на емисия ипотечни облигации, 
поради получени погасителни плащания по 
главниците на ипотечните кредити от 
Основното покритие, нивото на покритие 
намалее под Минималния лимит на 

Article 14. (a) Upon any decrease of the 
Cover level to its Minimum limit following the 
mortgage bonds issue execution, due to 
repayments of the principals of the mortgage 
loans included in the Cover register, the 
Management Board of BACB shall decide on 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН 

ПАЗАР НА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ISIN КОД 2100006142, ЕМИТЕНТ: БАКБ АД;  

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ 

 

7 
 

покритие, Управителният съвет взема 
решение за вписване в Регистъра на други 
активи на БАКБ, отговарящи на 
изискванията на ЗИО (ипотечни кредити 
или активи по чл. 5, ал. 2 от ЗИО).  

additional entries into the Register of other 
assets of BACB, pursuant to the regulations 
of Mortgage Bonds Act (mortgage loans or 
assets under Article 5, Para 2 of the Mortgage 
Bonds Act).  

  

Чл.15. (а) Управителният съвет на БАКБ 
има право да вземат решения за:  

Article 15. (a) The Management Board of 
BACB shall have the right to:  

– отписване на актив от Основното 
покритие (i) в случай на пълно предсрочно 
издължаване на всички вземания по 
съответния ипотечен кредит, включен в 
покритието или (ii) ако в резултат на 
извършено добавяне на Заместващо 
покритие е бил надвишен Минималния 
лимит на покритието;  

- Delete the entry of an asset from the Main 
Cover of the issue (i) in case a mortgage loan 
entered into the Cover is fully prepaid or (ii) 
provided that the Minimum Cover Limit has 
been exceeded as a result of an asset entry 
into the Substitute Cover ;  

– отписване на актив от Заместващото 
покритие, единствено ако в резултат на 
извършено добавяне на Основното 
покритие е бил надвишен Минималния 
лимит на покритието. 

- Delete an entry of an asset from the Substitute 
Cover provided the Minimum Cover Limit has 
been exceeded as a result of an asset entry 
into the Main Cover;  

  

(б) При извършване на отписване от 
Основното покритие, първи се отписват 
ипотечните кредити с най-кратък оставащ 
срок до окончателното им погасяване 
(последните кредити в подредбата на 
групите), независимо от групата (по тип 
недвижими имоти), в която са 
класифицирани.  

(b) Upon removal of assets from the Main 
Cover, the assets that come first subject to 
removal shall be those with the shortest term 
to final repayment date (the last loans in the 
groups order), regardless of the group they 
are classified in (by real property type).  

(в) Не се допуска извършване на отписване 
на основата на други признаци.  

(c) Asset removal on grounds different from 
those defined herein shall not be permitted.  

  

  

ГЛАВА V. Правила за воденето на 
Регистъра. 

CHAPTER V. Rules of Register Keeping. 

  

Чл.16. Регистърът на покритието на 
ипотечните облигации на БАКБ 
представлява база от данни, която се 
управлява и поддържа от разработена за 
целта компютърна програма (софтуеър).  

Article 16. The Cover Register of the BACB 
mortgage bonds represents a database 
managed and supported by specifically 
designed computer software.  

  

Чл.17. Базата от данни на Регистъра е 
структурирана в съответствие с 
настоящите Вътрешни правила.  

Article 17. The Register database shall be 
structured in compliance with these Internal 
Rules.  

  

Чл.18. Базата се захранва с данни от 
следните източници:  

Article 18. The input data into the database 
shall be originated from the following sources:  
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а) от базата с данни със счетоводна 
информация на БАКБ – директно 
(автоматично) във всеки работен ден на 
банката;  

a) The BACB’s accounting database – direct 
(automatic) input on each business day of the 
Bank;  

б) за несчетоводни данни за активите, 
включени в покритието – чрез въвеждане 
на съответната информация при 
първоначалното съставяне на Регистъра и 
всички последващи действия с него 
(вписвания и отписвания).  

b) Non-accounting data on assets included 
into the Cover shall be input upon the initial 
composing of the Register and all consecutive 
entries and removals thereafter.  

  

Чл.19. Цялото съдържание на базата 
данни на Регистъра към края на всяко 
тримесечие и към края на всяка година се 
съхранява (архивира) на електронен 
носител и на хартия.  

Article 19. The entire content of the Register 
database shall be stored (archived) on 
electronic carrier and on hard copy at the end 
of each quarter and each year.  

  

Чл.20. Всяка справка се съхранява до по-
късния от следните два момента:  

Article 20. Each report shall be kept to the 
occurrence of one of the following events, 
whichever occurs later:  

(а) до пълното погасяване на 
задълженията на БАКБ по ипотечни 
облигации, покритието на които е включено 
в справката от Регистъра към момента на 
нейното изготвяне; или  

(a) Upon final repayment of the BACB ’s 
liabilities on such mortgage bonds issue with 
cover included in the report from the Register 
as of the moment of its preparation; or  

(б) докато БАКБ е собственик на който и да 
е от активите, включени в Регистъра към 
момента на изготвяне на справката; 

(b) As long as the BACB owns any of the 
assets, included in the Cover Register as of 
the date of such report. 

(в) а след настъпването на този момент – 
по общите правила на БАКБ за 
съхраняване (архивиране) на документи и 
информация.  

(c) Thereafter, the reports shall be kept in 
accordance with the general rules of the 
BACB for storing (archiving) documents and 
information.  

  

Чл.21. Кръгът на лицата, условията, реда и 
начина на достъп до информацията, 
включена в Регистъра, се определят във 
Вътрешните правила за условията и реда 
на достъп до регистъра на покритието на 
ипотечните облигации на БАКБ.  

Article21. Individuals and access to the 
information, included in the Register shall be 
specified in the Internal Rules defining the 
conditions and access to the BACB’s 
Mortgage Bonds Cover Register of the cover 
of BACB’s.  

 

 

 

 

Тези Вътрешни правила са приети на 
основание чл.7, ал.3 от Закона за 
ипотечните облигации с решение на 
Съвета на директорите на БАКБ от 09 
юли 2001г. и са изменени с решение на 
Управителния съвет на БАКБ от 15 май 
2006 г. и с решение на Управителния 
съвет на БАКБ от 04 септември 2014г.   

These Internal Rules were approved pursuant 
to art.7, (3) of the Mortgage Bonds Act by 
BACB Board of Directors on July 9, 2001 and 
amended with a decision of BACB 
Management Board on May 15, 2006 and with 
decision of BACB Management Board dated 
04 September, 2014.  
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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
За условията и реда за достъп до 

регистъра на покритието на издадените 
от Българо-американска кредитна 

банка АД /БАКБ/ ипотечни облигации  

INTERNAL RULES  
For the conditions and regulations for 

access to the cover register of the 
mortgage bonds issued by the Bulgarian-

American Credit Bank /BACB/  
  

ГЛАВА ПЪРВА  
Общи положения  

CHAPTER ONE  
General Provisions  

Раздел I. Предмет и обхват  Section I. Subject and range  
  

Чл.1. Тези Правила уреждат условията и 
реда за достъп до регистъра на 
покритието на издадените от БАКБ 
ипотечни облигации.  

1. These rules shall regulate the conditions 
for access to the cover register of the 
mortgage bonds issued by BACB.  

  

Раздел II. Регистър на покритието на 
издадени от БАКБ ипотечни облигации  

Section II. Cover Register of the issued by 
BACB mortgage bonds  

  

Чл.2. Регистърът на покритието на 
издадени от БАКБ ипотечни облигации е 
регистърът, който Банката води на 
основание и в съответствие с член 7, ал.1, 
2 и 3 от Закона за ипотечните облигации  
и Вътрешните правила на Банката за 
съдържанието, извършването на 
вписванията и отписванията и воденето 
на регистъра на покритието на ипотечните 
облигации, издадени от БАКБ, наричан по-
долу “Регистър”.  

2. The cover register of the mortgage bonds 
issued by BACB shall be the register, kept by 
the bank in accordance and under art. 7 para 
1, 2 and 3 of the Mortgage Bonds Law  and 
the Internal Rules on  
Contents, Entry/Deletion of Entries, and 
Keeping of BACB’s Mortgage Bonds Cover 
Register, hereunder referred to as the 
“Register”.  

  

Раздел III. Субекти на правото за 
достъп до Регистъра  

Section III. Subjects of the right for access 
to the Register  

  
Чл.3. Право на достъп до Регистъра за 
всяка отделна емисия ипотечни 
облигации, издадени от Банката, имат 
следните лица:  

3.The following entities shall have the right 
for access to the Register for each issue of 
mortgage bonds issued by the bank:  

 
1. Облигационери от съответната емисия– 
лица, които към датата на предоставяне 
на достъпа до Регистъра, са притежатели 
на облигации от съответната емисия, или 
техни надлежно упълномощени 
представители (с нотариално заверено 
изрично пълномощно). Облигационерите 
се легитимират с документ (депозитарна 
разписка), издаден от Централен 
депозитар АД, удостоверяващ правата 
върху притежаваните ипотечни облигации 
от дадена емисия;  

 
1. Bondholders of the respective mortgage 
bond issue – persons, holders of bonds of the 
respective issue as of the date of providing 
access to the Register, or their authorised 
representatives (with an explicit notarized 
power of attorney). The bondholders shall be 
identified with a certificate (depository 
receipt), issued by the Central Depository, 
certifying the rights on the mortgage bonds of 
a certain issue;  
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2. Представител/и на облигационерите от 
съответната емисия по чл.209 и сл. от ТЗ, 
избрани от общото събрание на 
облигационерите от съответната емисия 
(лично, чрез законен представител или 
чрез упълномощено лице с изрично 
нотариално заверено пълномощно) – 
лицето/лицата, избрани за представители 
представят заверено копие от протокол на 
общото събрание на облигационерите, 
удостоверяващо  избора им;  

2. Representative/s of the bondholders of the 
respective mortgage bond issue under 
art.209 and following of the Commercial Act, 
as elected by the general bondholders’ 
meeting of the respective mortgage bond 
issue (in person, with a representative by law 
or by authorized person under explicit power 
of attorney) – the person/s, elected for 
representatives shall present signed copy  of 
the minutes of the general meeting of the 
bondholders, proving their election; 

 
3. Лица, упълномощени по съответния ред 
от Управителния съвет на БАКБ, 
извършващи проверка и одит на 
годишните финансови отчети на Банката; 

 
2. Persons, authorised by the BACB’s 
Management Board, who shall supervise and 
audit the annual finanicial statements of the 
Bank;  

 
4. Представители на Българска народна 
банка, държавни органи и други, които по 
силата на Закона за кредитните 
институции или друго действащо 
законодателство имат право на достъп до 
банкова информация.  

3. Representatives of the Bulgarian National 
Bank, state authorities and others who shall 
have the right for access to the banking 
information, under the provisions of the Law 
on Credit Institutions or any other law.  

  

Раздел IV. Осъществяване на правото 
на достъп  

Section IV. Execution of the right for 
access  

  
Чл.4. Осъществяването на правото на 
достъп се извършва при стриктно 
спазване на разпоредбите на Закона за 
кредитната дейност относно банковата 
тайна. Лицето, получило достъп до 
Регистъра няма право да използва 
информацията за никакви други цели, 
освен предвидените в тези Правила.  

4. The right for access shall be executed at 
strict observation of the provisions of the Law 
on credit activity, related to bank secrecy. 
The person/s, allowed access to the 
Registershall not have the right to use the 
information for any other purposes except 
those specified in these internal Rules.  

  

Раздел V. Основни принципи  Section V. Basic principles  
  

Чл.5. Основните принципи при 
осъществяване правото на достъп до 
информацията в Регистъра са:  
1. Достоверност и пълнота на 
информацията;  
2. Осигуряване на еднакви условия за 
достъп до информацията на субектите на 
правото на достъп;  
3. Защита на личната информация и 
личните данни, които се администрират от 
Банката в качеството й на администратор 
на лични данни по Закона за защита на 
личните данни.  

5. The basic principles of execution of the 
right for access to the information from the 
Register are as follows:  
1. authenticity and completeness of the 
information;  
2. equal conditions for access to the 
information for the subjects of the right for 
access;  
3. protection of the personal information and 
personal data, that are administered by the 
Bank in its capacity of personal data 
administrator as per the Law for protection of 
the personal data;  

  
Раздел VI. Видове достъп Section VI. Types of access  
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Чл.6. Достъпът до информацията в 
Регистъра може да бъде пълен или 
частичен.  

6. Access to the information from the 
Register shall be full or partial.  

  

ГЛАВА ВТОРА  
Процедура за предоставяне на достъп 

до информация в Регистъра  

CHAPTER TWO  
Procedures for granting the right for 
access to the information from the 

Register  
  

Раздел I. Искане за предоставяне на 
достъп до информация в Регистъра. 

Заявление.  

Section I. Request for granting of access 
to the information from the Register. 
Application.  

  

Чл.7. Достъп до информация се 
предоставя въз основа на писмено 
заявление, подписано лично от 
заявителя, съответно от законните му 
представители или от упълномощено от 
тях лице с нотариално заверено изрично 
пълномощно.  

7. Access to the information shall be granted 
upon an application in writing, signed by the 
applicant, or his legal representatives or 
attorneys in fact who are authorized with an 
explicit notarized power of attorney.  

  
Чл.8. Заявлението за предоставяне на 
достъп до информация в Регистъра 
съдържа:  

1. трите имена, съответно 
наименованието и седалището на 
заявителя;  

2. Идентификационни данни (ЕГН, 
лична карта или ЕИК) 

3. описание на исканата 
информация;  
адреса за кореспонденция със 
заявителя.  

8. The application for granting an access to 
the information from the Register shall contain 
the following data:  
1. Applicant’s full name and headquarters 
address;  
2. Identification data (PIN, personal ID card or 
EIK) 
 
3. Description of the required information;  
4. Applicant’s correspondence address.  
 

  

Чл.9. Ако в заявлението не се съдържат 
данните по чл.8, точки 1, 2 и 3, и/или не е 
надлежно подписано по реда на член 7 
по-горе, то се оставя без разглеждане.  

9. In the event the application does not 
contain any of the data required under art. 8, 
item 1, 2 and 3 and/or does not bear the 
signature under the provisions of art. 7 above, 
the application shall not be considered valid.  

  

Чл.10. Информация от Регистъра се 
предоставя на хартиен носител и се 
заверява от Банката.  

10. Information from the Register shall be 
granted on hard copy, certified by the bank.  

  

Чл.11. Достъп до информация от 
Регистъра се предоставя само ако 
заявителя е от кръга на лицата по член 3 
по-горе. Информацията се предоставя в 
срок от 5 (пет) работни дни от датата на 
приемане на заявлението след 
заплащане на определените разходи и 
представяне на платежен документ.  

11. Access to information from the Register 
shall be granted only if the applicant  complies 
with the requirements of Art. 3 above. The 
information shall be provided in 5 (five) 
working days from the date the application is 
submitted and upon the payment of the due 
fees.  
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Чл.12. Информацията се предоставя с 
актуалност към края предходния 
календарен месец.   

12. The information granted shall be updated 
and complete as of the date of the last 
preceeding calendar month.  

  

Чл.13. За предоставянето на достъп до 
информация се съставя писмен прокотол, 
който се подписва от заявителя и от 
служител на Банката.  

13. Upon granting of access to information a 
protocol in writing shall be prepared, which 
shall be signed by the applicant and  a Bank 
officer.  

  

Раздел II. Отказ за предоставяне на 
достъп до информация от Регистъра  

Section II. Refusal for granting an access 
to the information from the register  

  
Чл.14. Основание за отказ от 
предоставяне на достъп до информация 
от Регистъра е налице, когато:  
1. исканата информация е банкова тайна 
по смисъла на Закона за кредитните 
институции и приложимото банково 
законодателство или е търговска или 
служебна тайна по смисъла на Търговския 
закон;  
2. достъпът засяга интересите на трето 
лице и няма негово изрично писмено 
съгласие за предоставяне на исканата 
информация.  

14. The following events shall be considered 
reasons to refuse granting of access to the 
information from the register:  
1. The required information represents bank 
secrecy as defined in the Law on Credit 
Institutions and the applicable banking 
regulations or commercial secrecy or any 
other protected information as defined in the 
Commercial Act;  
2. The access affects third party’s interests 
and third party’s consent in writing for 
granting the required information is not 
available.  
 

  

Чл.15. В случаите по член 14, точка 1 по-
горе може да бъде предоставен частичен 
достъп само до онази част от 
информацията, която не представлява 
съответно банкова, търговска или 
служебна тайна.   

15. In the events under art. 14 item 1 above, 
a partial access may be provided to the 
section of the information  which does not 
represent any banking, trade of business 
secret respectively.  

  

Чл.16. Решението за отказ за 
предоставяне на достъп до информация в 
Регистъра се връчва на заявителя срещу 
подпис или се изпраща по пощата, с 
куриер или по друг начин на посочения в 
заявлението адрес за кореспонденция.   

16. The refusal for granting of access to the 
information from the register shall be 
submitted to the applicant against his 
signature or shall be sent by registered mail, 
courier or other means to the 
correspondence address as stated in the 
request.  

  

Тези Правила са приети на основание 
член 7, ал.4 от Закона за ипотечните 
облигации с решение на Съвета на 
Директорите на БАКБ от 09.07.2001г. и 
са изменени с решение на Управителния 
съвет на БАКБ от 15 май 2006 г. и 
решение на Управителния съвет на 
БАКБ от 04 септември 2014г. 

These rules are approved in compliance with 
art. 7, para 4 of the Mortgage Bonds Law by 
decision of BACB Board of Directors dated 
July 9, 2001 and amended by decision of 
BACB Management Board dated May 15, 
2006 and decision of BACB Management 
Board dated September 04, 2014.  
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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 
ИПОТЕЧНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ  

INTERNAL RULES FOR CARRYING OUT 
AND FILING REAL ESTATE MORTGAGE 

APPRAISAL  

  

ГЛАВА ПЪРВА  CHAPTER ONE  

Общи положения  General Provisions  

 

Раздел I. Предмет и обхват  

 

Section I. Subject and Scope  

  

1. Тези Правила уреждат извършването и 
документирането на оценка на 
недвижимите имоти, които служат за 
обезпечение по заеми, отпускани от БАКБ.  

1. These Internal Rules shall regulate 
execution and documentation of mortgage 
appraisal of real property pledged as 
collateral under the mortgage loans made by 
the BACB.  

2. За нуждите на този документ ипотечна 
оценка ще бъде приетата от банката 
пазарна стойност. Ипотечната оценка на 
недвижимия имот представлява паричната 
сума, за която имотът може да бъде 
продаден към момента на извършване на 
оценката.   

2. Real property mortgage appraisal shall 
mean the cash value against which the 
respective property can be sold as of the date 
of such mortgage appraisal.  

3. Ипотечната оценка се извършва на 
основата на преценка за естеството, 
качеството и стойността на недвижимия 
имот към датата на извършването на 
оценката, като в допълнение се вземат 
пред вид и се анализират обективни 
данни, събрани от пазара на недвижими 
имоти.  

3. Mortgage Appraisal shall be done based 
on assessment of the characteristics, quality 
and value of the real property as of the date 
of such appraisal. In addition, real estate 
market data shall also be continuously 
collected, analyzed and applied in the 
appraisal process.  

  

Раздел II. Лица, упълномощени да 
извършват ипотечните оценки  

Section II. Mortgage Appraisers  

4. Ипотечните оценки се извършват от 
технически експерти-лицензирани 
оценители, служители на БАКБ или 
определени от нея независими 
лицензирани оценители с необходимата 
квалификация и опит.  

4. Mortgage Appraisals shall be done only by 
licensed appraisers, either employees of the 
BACB or independent licensed appraisers 
that the BACB may choose to select based 
on their qualifications and experience.  

  

ГЛАВА ВТОРА  CHAPTER TWO  

Документиране на ипотечните оценки  Mortage Appraisal Filing  

 

5. За цялата дейност по оценката на 
недвижимите имоти се изготвя експертен 
доклад, в който изрично се посочват: 

 

5. The licensed appraiser shall be required to 
come up with a detailed report on the overall 
procedure of real property mortgage 
appraisal. Such report shall expressly 
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include: 

1. изпозваният метод или комбинация от 
методи по т.10 с относително тегло в 
оценката на всеки от използваните методи  

1. description of the method or a combination 
of the methodes (techniques) defined in Item 
10 hereunder and the relative appraisal 
weight of each method applied.  

2. източниците на данните, използвани в 
анализа и изчисленията.  

2. sources of data used in the analysis and 
computations of the mortgage appraisal.  

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА CHAPTER THREE 

Изготвяне на ипотечната оценка Mortgage Appraisal Execution 

 

Раздел I. Общи правила за извършване 
на ипотечните оценки  

 

Section I. General Rules of Carrying out 
Mortgage Appraisal  

6. Недвижимите имоти, обект на 
ипотекиране, се оценяват съобразно 
състоянието им към момента на 
извършване на оценката и на основата на 
събраните данни за пазара на 
недвижимите имоти към момента на 
извършване на оценката.  

6. Real properties to be pledged as collateral 
shall be valued based on their condition as of 
the date of such appraisal. The valuation 
shall also be done based on the most recent 
real property market data as of the date of 
such appraisal.  

7. При извършване на оценката се следват 
следните принципи:  

7. The following guidelines shall be observed:  

7.1. когато при анализа се използват 
сравнителни данни за покупко-продажби 
на сходни недвижими имоти, те следва да 
са извършени в разстояние на не повече 
от шест месеца преди датата на оценката;  

7.1. when comparative data on similar real 
properties sales are analyzed, such data 
should be updated and relevant and the 
marketing period should be 6 months;  

7.2. покупко-продажбите не трябва да са 
между свързани лица;  

7.2. sales should be between two unrelated 
parties to be considered relevant for the 
analysis of such appraisal;  

7.3. използва се пазарната цена без 
включен ДДС, определена преди 
начисляването на брокерски или др. 
комисионни.  

7.3. the stated market price should be 
exclusive of VAT and prior to broker 
commissions;  

8. Оценката задължително съдържа данни 
за предназначението, за което се използва 
недвижимия имот и ипотечната цена се 
определя съгласно това предназначение 
(в случаите, когато това би се отразило на 
стойността).  

8. The appraisal shall state the current use of 
the property. The appraised value shall be 
determined based on such use (in the event 
the use of the property influences the market 
price of the property).  

9. Посочената в оценката ипотечна цена 
на кв.м. от недвижимия имот, както и 
данните за сделки със сходни имоти се 
определят на основа на действителната 
жилищна/използваема площ на имота, 
като се включват общите части на 
сградите.  

9. The stated value per square meter of the 
property under appraisal and related 
comparable sales data shall be based on the 
actual usable/livable area of the property 
including ideal parts of the building.  

  

Раздел II. Методи за определяне на Section II. Methods for Determining 
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ипотечната цена на недвижимия имот  Mortgage Appraisal Value  

10. Ипотечната цена се определя 
индивидуално и конкретно за всеки имот 
като се използва най-малко  

10. The mortgage value shall be determined 
individually for each property applying at least 
one  

един от следните методи:  of the methods described hereunder:  

10.1. сравнителния метод  10.1. Comparable Sales method;  

10.2. приходния метод  10.2. Income method;  

10.3. метода на разходите за създаване.  10.3. Cost replacement method.  

11. По решение на Кредитния комитет на 
Банката може да се предвиди при 
изготвянето на ипотечната оценка да се 
използват най-малко два от посочените в 
предходната т.10 методи.  

11. Upon decision of the Credit Committee of 
the Bank, the appraisal may be done by 
applying a combination of at least two of the 
methods set forth in the foregoing paragraph 
10.  

12. В този случай в изготвената ипотечна 
оценка изрично се посочва относително 
тегло в оценката на всеки от използваните 
два метода.  

12. Upon such decision, the mortgage 
appraisal report should expressly describe 
the relative weight of each method used in 
the appraisal.  

  

Раздел III. Сравнителен метод  Section III. Comparable Sales Method  

13. Сравнителният метод представлява 
анализ на стойността на оценявания имот, 
основан на сравнение с реализираните 
цени при продажби на имоти със сходни 
характеристики, извършени в разстояние 
на не повече от 6 (шест) месеца от датата 
на изготвяне на оценката.  

13. The Comparable Sales Method is an 
analysis of the property’s value based on 
recent sales of comparable property on the 
market. Such sales of comparable properties 
should be within the most recent six months 
period.  

14. Докладът за оценката по този метод 
следва да включва данни за:  

14. The property appraisal report shall 
include data on:  

1. идентичността на имота с документа за 
собственост;  

1. verification of property description in the 
ownership title document;  

2. оценка на влиянието на 
местоположението на имота, степента на 
изграденост на инфраструктурата на 
района;  

2. location of property and its influence on the 
market value of the property; state of the 
infrastructure in the immediate location;  

3. характеристиките на сравнимите имоти. 
За правилното оценяване на недвижимия 
имот следва да се разполага с 
информация за най-малко два подобни 
имота, които са физически максимално 
близки до оценявания (площ, 
конструктивна система), намиращи се в 
същия район;  

3. characteristics of comparable properties. 
Sufficient information should be available on 
at least two comparable properties in terms of 
area, type of construction and location to 
facilitate correct appraisal;  

4. местоположението на сравнимите 

имоти;  

4. location of comparable properties;  

5. датата на извършване на продажбите за 

посочените цени, като за сравнение се 

използват само сделки реализирани в 

5. dates of such comparable properties sales. 

Only real property deals executed within the 

most recent six months shall be used for 
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разстояние на не повече от 6 (шест) 

месеца от датата на изготвяне на 

оценката;  

comparative analysis and mortgage value 

appraisal.  

6. източниците на информация за тези 

продажби.  

6. sources of data on such sales.  

15. По сравнителния метод се оценяват 

предимно (но не задължително):  

15. The comparable sales method shall be 

applied mainly but not always when 

appraising:  

- изградени жилищни имоти;  - fully finished residences;  

- жилищни имоти, изградени в груб строеж  - residences in rough development stage;  

- офиси  - office premises;  

- гаражи  - garages;  

- ателиета  - studios;  

  

Раздел IV. Приходен метод  Section IV. Income (Direct Capitalization) 

Method  

16. При приходният метод на оценяване 

на недвижимия имот се изготвя анализ на 

стойността на оценявания имот, основан 

на способността му да генерира приходи.  

16. Under the income method, the real 

property subject to appraisal shall be 

analyzed in terms of its potential to generate 

cash flows.  

17. В този случай способността на имота 

да генерира приходи се определя по един 

от следните два начина:  

17. The potential of the real property to 

generate cash flows shall be determined 

using one of the procedures describe below:  

(а) чрез капитализиране на нетния приход 

от имота за даден период или  

(a) capitalization of net operating income from 

the real property over a certain period of time, 

or  

(б) чрез дисконтиране за определен брой 

периоди на паричните потоци, 

произтичащи от използването на имота.  

(b) discounted cash flow generated over 

several periods of time;  

18. Докладът за оценката по метода по 

т.17, (а) следва да включва данни за:  

18. The property appraisal report under Item 

17 (a) shall include data on:  

1. идентичността на имота с документа за 

собственост;  

1. verification of property description 

contained in the ownership title document;  

2. източниците на информация за нетния 

приход от имота  

2. net income information sources;  
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3. начина на определяне на 

капитализационната норма  

3. technique of capitalization rate 

computation.  

19. Докладът за оценката по метода по 

т.17,(б) следва да включва данни за:  

19. The property appraisal report under Item 

17 (a) shall include data on  

1. идентичността на имота с документа за 

собственост;  

1. verification of property description 

contained in the ownership title document;  

2. източниците на информация  2. information sources;  

3. състава на паричните потоци  3. cash flow content;  

4. срока на дисконтиране  4. discounting period;  

5. начина на определяне на крайната 

стойност  

5. method of computing the appraisal value;  

6. начина на определяне на нормата на 

дисконтиране  

6. technique of discounting rate 

determination.  

20. По приходния метод се оценяват 

предимно (но не задължително) 

недвижими имоти с промишлено и 

производствено предназначение и 

търговски обекти.  

20. The income method shall be applied 

mainly (but not always) when appraising 

industrial, commercial and income-producing 

properties.  

  

Раздел V. Метод на разходите за 

създаване  

Section V. Replacement Cost Method  

21. При метода на разходите за създаване 

за оценка на недвижимия имот се 

извършва анализ на стойността на 

оценявания имот, основан на 

евентуалните разходи за неговото 

създаване (заместване) към момента на 

оценката.  

21. Under the Replacement Cost Method, the 

real property subject to appraisal is analyzed 

in terms of the potential cost of its 

development (replacement) as of the date of 

such appraisal.  

22. Сумата на евентуалните разходи за 

създаване (заместване) на имота се 

увеличава със стойността на земята или 

на правото на строеж, както и със  

22. The amount of the potential development 

(replacement) cost of the property shall also 

include the cost of the land or the cost to 

acquire the right  

стойността на извършените подобрения и 

се намалява и акумулираната 

амортизация.  

to construct, as well as the cost of 

improvements. Such cost shall be less the 

accumulated depreciation.  

23. Докладът за оценката по метода на 

разходите за създаване следва да 

23. The cost replacement method appraisal 
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включва данни за:  report shall include data on:  

1. идентичността на имота с документа за 

собственост;  

1. verification of property description 

contained in the ownership title document;  

2. източниците на информация за 

посочените параметри.  

2. sources of information  

  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

Действия, последващи извършването 

на ипотечната оценка 

 

 

 

CHAPTER FOUR.  

Activities following the mortgage 

appraisal execution 

24. След оценяване на недвижимите 

имоти, предложени като обезпечение по 

кредитните сделки, се извършва следното:  

24. Following the appraisal of real properties 

to be pledged as collateral of the mortgage 

loans, the following procedures shall be 

undertaken:  

24.1. Проверка на основанието 

(нотариален акт, писмен договор и други 

документи) за придобиване на правото на 

собственост или право на строеж върху 

предложения за ипотекиране недвижим 

имот. Проверката се извършва съгласно 

разпоредбите на българското 

законодателство, уреждащи способите за 

придобиване на вещни права върху 

недвижими имоти.  

24.1. Inspection of documentation (notary 

deed, purchase agreement and any other 

relevant documents) certifying ownership of 

title or the right to construct on the real 

property to be pledged. Such inspection shall 

be conducted pursuant to the requirements of 

the relevant Bulgarian legislation regulating 

the manner and procedure of real property 

ownership acquisition.  

24.2. Въз основа на представените 

документи по т.24.1. се установяват:  

24.2. Based on documents submitted under 

the provision in the foregoing Item 24.1., the 

following facts shall be verified:  

- наличието и титуляра на правото на 

собственост или правото на строеж върху 

предложения за ипотекиране имот;  

- existence of ownership title, owner of title or 

owner of the right to construct;  

- граници на имота;  - boundaries of the property;  

- наличието на ограничения на правото на 

собственост под формата на: учредени 

права в полза на трети лица върху същия 

имот, вписани възбрани, искови молби и 

- existing restrictions to the ownership title in 

the form of pledge on the property in favor of 

third parties, registered lien, court claims, etc.  
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други.  

25. На основание на така извършените 

първоначални проверки се взема решение 

за приемане или отказ на предложеното 

обезпечение и при положително решение 

се пристъпва към учредяване на ипотека 

върху недвижимите имоти.  

25. Based on such preliminary inspection, the 

BACB shall decide on whether to accept or 

reject such property as collateral to the 

mortgage loan. Provided the real property is 

considered acceptable as collateral, the Bank 

shall proceed with mortgage registration over 

the property.  

  

Тези Правила са приети на основание §2, 

ал.(3) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за ипотечните облигации с 

решение на Съвета на Директорите на 

БАКБ от 09.07.2001г. и са изменени с 

решение на Управителния съвет на 

БАКБ от 15 май 2006 г. и решение на 

Управителния съвет на БАКБ от 04 

септември 2014г. 

These Rules are approved pursuant to §2, (3) 

of the Additional Provisions of the Mortgage 

Bonds Act by BACB Board of Directors on 

July 9, 2001 and amended by decision of 

BACB Management Board dated May 15, 

2006 and decision of BACB Management 

Board dated September 04, 2014.  
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