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РРЕЕЗЗЮЮММЕЕ  

Част III от Проспекта 

A.1 

Това Резюме представя накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на “Българо-
американска кредитна банка“ АД (наричана по-долу „Емитент“, „Банка“, „БАКБ АД“ или „БАКБ“) и 
предлаганите ипотечни облигации и следва да се чете като въведение към Проспекта. Резюмето акцентира върху 
определена информация, която се съдържа в останалите части на Проспекта: Регистрационния документ и 
Документа за предлаганите ипотечни облигации. В Резюмето може да не се съдържа цялата информация, която е 
необходима за вземане на инвестиционно решение. Преди да вземете решение за инвестиране в ипотечните 
облигации на Емитента, във Ваш интерес е внимателно да прочетете целия Проспект, включително 
Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и настоящото Резюме, заедно с приложенията 
към тях, както и документите, към които те препращат, ако са налице такива. 

Членовете на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД отговарят солидарно за 
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето.  

Съставителят на финансовите отчети на Емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за 
вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Емитента, а одиторите 
– за вредите, причинени в одитираните от тях финансови отчети.  

За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може да възникне задължение за 
заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуването на съдебното производство. Лицата, които са 
изготвили Резюмето, включително и неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него 
информация е подвеждаща, неточна или противоречи на другите части от Проспекта. 

Лицата, които са изготвили Резюмето, включително и неговия превод, носят отговорност и когато Резюмето не 
предоставя ключова информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да 
инвестират в ценните книжа. 

A.2 Не се прилага 

  

РАЗДЕЛ Б — ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА И ВСЕКИ ГАРАНТ 

Б.1 

Фирма и търговско наименование на емитента 

„Българо-американска кредитна банка“ АД 

(с еквивалент на изписване на латиница “Bulgarian-American Credit Bank”) 

Б.2 

Седалище и правна форма на емитента, правото, по което упражнява дейността си и държавата на 
регистрация 

Седалището на Емитента е в Република България, град София. Адресът на управление на Емитента е в град София, 
Столична община, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2. Правната форма на Емитента е акционерно дружество 
(АД). 

Емитентът упражнява дейността си съгласно българското законодателство. 

Б.4б 

Описание на всички известни тенденции, засягащи емитента и отраслите, в които извършва дейност 

Tаблицата по-долу представя обобщена информация за основни показатели, съгласно консолидираните отчети на 
Емитента, които очертават основните тенденции в резултатите от дейността на Емитента за последните три години: 

  30.09.2014 30.09.2013 2013 2012 2011 

Основни финансови показатели и други данни           

Доход на акция в лева -0.33 -0.69 -0.67 -0.84 -2.61 

Брой акции 24 691 313 24 691 313 24 691 313 24 691 313 24 691 313 

Съдебно регистриран акционерен капитал (BGN) 24 691 313 24 691 313 24 691 313 24 691 313 24 691 313 
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Обявен дивидент (BGN за акция) n.a n.a - - - 

Съотношение на разходи към приходи (%) 110.08 236.01 221.34 177.59 64.1 

Съотношение собствен капитал към активи (%) 20.9 21.4 21.4 21.6 26.4 

Коефициент на адекватност на първичния капитал 24.9 16.7 17.5 17.0 21.5 

Коефициент на обща капиталова адекватност 25.3 16.7 17.5 17.0 21.5 

      

Финансов резултат за периода -8 170 -16 991 -16 496 -20 657 -38 238 

Активи, средно 765 494 807 243 803 597 791 143 744 469 

Собствен капитал, средно* 162 083 172 265 172 632 188 903 194 098 

Осреднен собствен капитал към средно активи* 21.17% 21.34% 21.48% 23.88% 26.07% 

*Осреднените балансови стойности са изчислени като средно аритметично от началната и крайната стойност за периода. Коефициентите за 
адекватност на капитала към 30.09.2014 г. са на индивидуална основа. 
Източник: Одитирани консолидирани финансови отчети на Банката към 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г. и неодитирани консолидирани финансови отчети 
на Банката към 30.09.2013г. и към 30.09.2014 г. 

През първите пет месеца на 2014 г. кредитните институции в Република България отчитат стабилни финансови 
показатели, ръст на привлечените средства и кредитите, съхранени капиталови и ликвидни буфери. През юни 
банковата система изпита натиск поради активно теглене на средства от Корпоративна търговска банка (КТБ) и 
Първа инвестиционна бана (ПИБ). Тази ситуация подложи на тест, но не успя да разклати доверието в банковата 
система като цяло. Благодарение на изградените ликвидни буфери банките преодоляха ликвидния шок и запазиха 
стабилността си. 

Ръководството на Емитента очаква 2015 г. да е година на предизвикателства и нови възможности. Ръководството 
вярва, че предвид консервативната политика за провизиране и добрия коефициент на капиталова адекватност, 
Емитентът е подготвен да посрещне икономическите трудности, пред които е изправен българският бизнес, както и 
да отговори с гъвкави решения на нуждите на бизнеса и гражданите. Разумното управление на рисковете в съчетание 
с гъвкавия бизнес модел на Емитента остават основните предимства, които ще му позволят да се възползва от 
възможностите предлагани от променящата се пазарна среда. Предвижданията за 2015 г. са, че Емитентът ще съумее 
да запази и подобри позициите си в банковия сектор чрез прилагане на последователна политика при управление на 
активите и пасивите, плавно нарастване на привлечените средства, увеличаване на доходоносните активи при 
запазване и подобряване на качеството им, адекватна оценка на риска и спазване на регулаторните изисквания. 

Б.5 

Кратко описание на групата и положение на Eмитента в рамките на групата  

„Българо-американска кредитна банка“ АД е част от икономическата група на най-големия си акционер 
„СИЕСАЙЕФ“ АД, ЕИК 131385285, който притежава 61,42% от капитала на БАКБ АД. Към датата на Проспекта г-
жа Цветелина Бориславова Карагьозова притежава 99,996% от капитала на „СИЕСАЙЕФ“ АД, а фондация „Кредо 
Бонум“ притежава останалите 0,004% от акционерния капитал на дружеството. Фондация „Кредо Бонум“ е учредена 
от г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова, която е и Председател на фондацията. 

Емитентът има следните дъщерни и съвместно контролирани  дружества: 

 Капитал Директ” ЕАД, ЕИК 131428530, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. „Славянска“ 
№ 2. Към датата на Проспекта Капитал Директ ЕАД е дъщерно дружество на Емитента, тъй като Емитентът 
притежава пряко 100% от капитала на „Капитал Директ” ЕАД. Емитентът упражнява пряк контрол върху 
Капитал Директ ЕАД по смисъла на §1, т.14 (а) от ДР на ЗППЦК, поради това че притежава пряко 100% от 
капитала на  дружеството. 

 „БАКБ Трейд“ ЕАД, ЕИК 202639778, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. „Славянска“ № 2. 
Към датата на Проспекта „БАКБ Трейд“ ЕАД е дъшерно дружество на Емитента, тъй като Емитентът 
притежава пряко 100% от капитала на „БАКБ Трейд” ЕАД. Емитентът упражнява пряк контрол върху 
БАКБ Трейд ЕАД по смисъла на §1, т.14 (а) от ДР на ЗППЦК, поради това че притежава пряко 100% от 
капитала на  дружеството 

  „Агро-солеи“ ООД, ЕИК 200261504, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, 
община Златарица, с. Сливовица 5076, ул. „Първа“ № 67. Към датата на Проспекта „Агро-солеи“ ООД е 
съвместно контролирано дружество, в което Емитентът упражнява непряк (чрез дъшерното си дружество 
БАКБ Трейд ЕАД) съвместен контрол според разпоредбите на приложимите Международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), поради това, че Емитентът притежава непряко (чрез участието на дъщерното 
си дружество БАКБ Трейд ЕАД) 50% от капитала на дружеството (съвместно контролирано дружество);. 

След датата на Проспекта  (т.е. след 04.12.2014г.) и след подаване на заявлението за потвърждаване на Проспекта от 
Комисията за финансов надзор (КФН) настъпиха промени в притежаваните от Емитента (пряко и непряко) дялови 
участия в други дружества, както следва: 

 На 15.12.2014г. „БАКБ Трейд“ ЕАД (дъщерно дружество на Емитента) продаде изцяло притежаваните от 
него 25 дяла от капитала на „Агро-Солеи“ ООД, ЕИК 200261504, представляващи 50% от капитала на 
дружеството, с което прекрати изцяло участието си в това дружество. Тези обстоятелства са вписани в 
Търговския регистър на 22.12.2014г. Съответно, след тази дата Емитентът не упражнява съвместен контрол 
(пряк или непряк) върху дружеството „Агро-Солей“ ООД, ЕИК 200261504, по смисъла на приложимите 
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разпоредби на МСФО. 

Б.9 Не се прилага. Емитентът не публикува прогнози на печалбата. 

Б.10 

Описание на естеството на всички квалификации в одиторския доклад на финансовата информация за 
минали периоди 

През периода, обхванат от историческата финансова информация, няма изразено квалифицирано мнение в 
одитираните финансови отчети на Емитента. 

Б.12 

Избрана финансова информация 

В таблицата по-долу е посочена систематизирана финансова информация за Емитента за предходните три 
финансови години, както и информация към датата на последните публикувани междинни неодитирани финансови 
отчети на Емитента, придружена от сравнителна информация за същия период на предходната финансова година: 

 

(хил. лева) 30.09.2014 30.09.2013   2013 2012 2011 

Нетен доход от лихви 8 702     4 016     
 

5 612     1 549     16 508     

Оперативни приходи, общо 13 022     5 794     
 

8 235     9 622     22 228     

Административни разходи         (12 587)         (12 095) 
 

        (16 142)         (15 388)         (13 007) 

Амортизация           (1 748)           (1 580) 
 

         (2 085)           (1 700)           (1 240) 

(Загуба)/печалба преди обезценка и данъци            (1 313)           (7 881) 
 

          (9 992)           (7 466)  7 981  

Обезценка на финансови активи           (7 086)           (9 069) 
 

          (6 594)         (13 407)         (42 164) 

Обезценка на нефинансови активи -                (33) 
 

               (33) -           (4 157) 

Загуба преди данъци            (8 399)         (16 983) 
 

        (16 619)         (20 873)         (38 340) 

Печалба от преустановена дейност* 101   105   

Загуба за периода           (8 170)         (16 991) 
 

        (16 496)         (20 657)         (38 238) 

Загуба на акция (в лева)             (0.33)             (0.69) 
 

            (0.67)             (0.84)             2.61) 

Дивиденти 0     0     
 

0     0     0    

Общо активи 752 418     785 864       778 571     828 622     753 665     

Кредити и аванси на клиенти (нетно от 
обезценка) 472 762     435 246     

 
433 953     472 171     423 651     

Общо собствен капитал 157 482     165 943       166 685     178 588    199 218     

 
      *ликвидация Имоти Директ АДСИЦ 

      
Източник: Одитирани консолидирани финансови отчети на Банката към 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г. и неодитирани междинни 
консолидирани финансови отчети на Банката към 30.09.2013г. и 30.09.2014г. 

Кредитен портфейл и качество на активите 

Вследствие на влошената икономическа конюнктура и подтиснатото търсене на нови кредити в резултат на 
световната финансова криза след 2008г. Емитентът започна да отчита тенденция на свиване на кредите на клиенти. 
Тази тенденция започна да отслабва в последните три години, но резултатите останаха колебливи. 

Към 30.09.2014г. брутните и нетните кредити на клиенти започват отново да растат, при относително стабилни нива 
на провизиите за обезценка от предходната 2013г. 

(в хил. лева) 30.09.2014 30.09.2013 2013 2012 2011 

      

Кредити на клиенти, бруто 591,587 552,212 546,148 618,990 558,150 

Минус: Провизии за обезценка (118,825) (116,966) (112,195) (146,819) (134,499) 

Нетна сума на кредити на клиенти 472,762 435,246 433,953 472,171 423,651 

% Провизиите към брутните кредити 20.09% 21.18% 20.54% 23.72% 24.10% 

Качеството на кредитните експозиции през разглеждания период започва да се подобрява към края на периода, като 
общо класифицираните кредити спадат до 58.5% от брутния портфейл към 30.09.2014г. 

 

 
30.09.2014   30.09.2013   2013 2012 2011 

 
(хил.лв.) % (хил.лв.)  % (хил.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.) % 

           
Редовни 245,291 41.5% 186,971 33.9% 197,325 36.1% 201,042 32.5% 137,533 24.6% 

Класифицирани 
кредити           

Под наблюдение 66,257 11.2% 84,761 15.3% 62,619 11.5% 96,426 15.6% 135,276 24.2% 

Необслужвани 121,540 20.5% 111,174 20.1% 126,978 23.2% 120,380 19.4% 105,457 18.9% 
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Загуба 158,499 26.8% 169,306 30.7% 159,226 29.2% 201,142 32.5% 179884 32.2% 

Общо 
класифицирани 

кредити 
346,296 58.5% 365,241 66.1% 348,823 63.9% 417,948 67.5% 420,617 75.4% 

           
Общо 591,587 100.0% 552,212 100.0% 546,148 100.0% 618,990 100.0% 558,150 100.0% 

 

Информация за състоянието на кредитния портфейл включително просрочени и необезценени експозиции се 
съдържа в следващата таблица: 

 
30.09.2014   30.09.2013   2013 2012 2011 

 
(хил.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.)  

           

Кредити без 
просрочие и 
обезценка 

278,845 47.1% 220,603 39.9% 241,752 44.3% 213,230 34.4% 169,300 30.3% 

Просрочени, но 
необезценени 
кредити 

65,578 11.1% 78,313 14.2% 59,146 10.8% 107,990 17.4% 98,139 17.6% 

Обезценени 
кредити 

247,164 41.8% 253,296 45.9% 245,250 44.9% 297,770 48.1% 290,711 52.1% 

Кредити на 
клиенти  

591,587 100.0% 552,212 100.0% 546,148 100.0% 618,990 100.0% 558,150 100.0% 

Минус: провизии 
за обезценка 

(118,825) 
 

116,966  
 

(112,195) 
 

(146,819) 
 

(134,499) 
 

Нетни кредити 
на клиенти  

472,762   669,178   433,953   472,171   423,651   

Емитентът извършва вътрешни анализи и прави стрес тестове на обезпеченията, за да оцени ефекта от възможно 
по-нататъшно влошаване на бизнес средата върху портфейла му. Чрез високото ниво на начислени провизии 
(20.09% от брутните кредити към 30.09.2014 г.) и силната капиталова база (коефициент на обща капиталова 
адекватност на неконсолидирана основа от 25.35% към 30.09.2014 г.) Емитентът е адекватно позициониран да 
посрещне икономическите трудности, пред които е изправен българският малък и среден и корпоративен бизнес. 

Ликвидност и финансиране на дейността  

Емитентът следва принципите на диверсификация на източниците на финансиране и оптимизация на разходите за 
лихви в изпълнение на стратегията за обезпечаване на ликвидните си нужди. Следващата таблица представя 
еволюцията при източниците на финансиране на Емитента. Трябва да бъде отбелязано успешното прилагане на 
стратегията за увеличаване на депозитната база в отговор на ограничената ликвидност на финансовите пазари след 
началото на кризата през 2008 г 

 
30.09.2014   30.09.2013   2013 2012 2011 

 
(хил.лв.) % (хи.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.) % (хил.лв.) % 

           

Депозити на банки 23,058 3.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7,826 1.4% 

Депозити на клиенти 550,324 93.3% 615,692 99.97% 606,937 99.9% 623,006 96.4% 485,116 88.9% 

Други привлечени 
средства 

6,560 1.1% 158 0.03% 526 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Дългови ценни книжа 9,745 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 23,505 3.6% 52,744 9.7% 

           
Общ размер на 
финансирането 

589,687 100% 615,850 100% 607,463 100% 646,511 100% 545,686 100% 

През 2013г. и 2014г. Емитентът предприе поредица плавни намаления на лихвените нива по депозитни продукти с 
цел намаляване на разходите за лихви и забавяне на високия ръст на депозитната база. След отчетено забавяне ръста 
на депозитната база и поради ефектите за банковата система от нестабилността през периода юни-юли 2014г., 
ръководството на Емитента очаква депозитната база да започне плавно да нараства до края на 2014 г. и през 2015г., 
подкрепено от продължаващата рекламна дейност, предлаганите изгодни лихвени равнища и откриването на нови 
офиси в страната. 
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Към 30 септември 2014 г. ликвидната позиция на Емитента остава стабилна, като ликвидните активи (парични 
средства на каса и по сметки в БНБ, краткосрочни кредити и аванси на банки и ликвидни ценни книжа) са в размер 
на 152.95 милиона лева. 

Капиталови ресурси 

Въпреки натрупаните счетоводни и специфични провизии за кредитен риск, коефициентът на обща капиталова 
адекватност на Емитента на неконсолидирана основа отчита високо ниво от 25.35% към 30 септември 2014 г., което 
надвишава значително изискването от 8% съгласно регламент (ЕС) №575/2013. Силното повишение на 
коефициента на капиталова адекватност от 14.70% в края на 2013г. до 25.35% към края на деветмесечието се дължи 
основно на промяна на методологията на изчисление на коефициента, след въвеждането на новата капиталова рамка 
с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) №575/2013. 

От датата на последния публикуван одитиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2013г., както и от датата на 
последния публикуван неодитиран финансов отчет на Емитента 30.09.2014г., до датата на Проспекта не са 
настъпили съществени неблагоприятни промени във финансовото и търговското състояние на Емитента. 

Б.13 

Описание на евентуалните произтекли по отношение на емитента неотдавнашни събития, които са от 
съществено значение при оценката на платежоспособността му 

Към датата на настоящия Проспект не са настъпили скорошни събития, които да са от съществено значение при 
оценката на платежоспособността на Емитента. 

Б.14 

Зависимост на емитента от други субекти в рамките на групата 
Доколкото Емитентът е част от групата на основния си акционер „СИЕСАЙЕФ“ АД, то „СИЕСАЙЕФ“ АД пряко и 
г-жа Цветелина Борислвавова Карагьозова непряко (чрез „СИЕСАЙЕФ“ АД) упражняват контрол върху Емитента. В 
този смисъл, тези лица могат да направляват и определят финансовата и оперативната политика на Емитента и да 
влияят върху формирането на стратегията и политиките за развитие на дейността на Емитента. 
Следва да се обърне внимание, обаче, че съгласно Устава на Емитента акционери, притежаващи над 50% от акциите 
с право на глас в Общото събрание на акционерите, могат да вземат решенията, които са от компетентността на 
Общото събрание с изключение на тези, за които Устава и действащото законодателство изискват по-голямо 
мнозинство.  

С изключение на горепосоченото, дейността на Емитента е независима и не се определя от останалите дружества в 
групата на „СИЕСАЙЕФ“ АД 

Б.15 

Описание на основните дейности на Емитента 
Съгласно член 4 от Устава, Емитентът има право да извършва всички дейности по чл.2, ал.1 и ал.2 от Закона за 
кредитните институции. Емитентът предлага пълната гама от банкови услуги и продукти. Освен финансирането на 
малки и средни предприятия и корпоративното и транзакционно банкиране, след 2011г. Емитентът започна да 
разширява предоставяните услуги в банкирането на дребно чрез предлагане на разнообразни продукти в сферата на 
потребителското и ипотечното кредитиране, насочени към физически лица. Емитентът се стреми да разширява 
клиентската си база чрез използване на съвременни технологии за банкиране и да обезпечава клиентските 
потребности чрез предлагане на комплексен набор от услуги. От 2012г. Емитентът започна да предлага дебитни и 
кредитни карти от последно поколение. През 2013г. Емитентът стартира за клиенти проекта Виртуална банка BACB 
Plus. Това е първата виртуална банка в България, която предлага банкиране по интернет чрез интегрирана система от 
различни дистанционни канали. Акцент в кредитната политика на Емитента са проекти за развитие на зелената 
икономика, финансиране на бизнес начинания, свързани с енергоспестяване и възобновяеми енергийни източници, 
проекти по европейските фондове в сферата на енергийната ефективност и опазване на околната среда, както и 
предоставяне на иновативни решения за бизнеса. В структурно отношение усилията продължават да са насочени към 
балансиране и диверсификация на кредитния портфейл чрез експозиции към малки и средни предприятия и 
икономически сектори с устойчиви показатели, като преработвателната промишленост и селското стопанство. 

Емитентът осъществява дейността си чрез централния си офис в София и оперативните си офиси в София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Кърджали, Банско и Козлодуй. 

Основни продукти и услуги, предлагани от Емитента 

Кредитиране 

Кредитните продукти на Емитента са предназначени за клиенти физически лица и за бизнес клиенти - микро, 
малки, средни и големи предприятия. 

Кредитни продукти за физически лица 

Продуктите, ориентирани към клиенти физически лица, са предназначени за покупка на недвижими имоти, ремонт 
и довършителни работи, текущи нужди, допълване на временен недостиг на собствени парични средства, 
обединяване на кредитни задължения и др. 

Кредитни продукти за юридически лица 

Емитентът използва фокусиран и адаптивен пазарен подход към своите клиенти, като за целта разработва кредитни 
продукти, които да достигнат до целевите групи клиенти, сегментирани съгласно утвърдени критерии. 
Разработените кредитни продукти са предназначени за покриване нуждите от оборотни средства, подпомагащи 
оперативната дейност на фирмата, и/или от инвестиционни средства, подпомагащи възможността на фирмата да 
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разшири своята дейност и да достигне максимална ефективност на производствения процес. 

Кредити за малки и средни предприятия 

Като цяло дейността на Емитента по предоставянето на финансиране за малки, средни и големи предприятия, 
извършващи дейност в Република България, би могла да се класифицира в две основни групи: Кредити за краткосрочно 
финансиране и Кредити за средносрочно и дългосрочно финансиране. 

Виртуална банка 
Чрез проекта за виртуална банка Емитентът въведе една нова концепция за банкиране, при която клиентите могат да 
разполагат с финансите си навсякъде и по всяко време, без да се налага да посещават физически офис на банката. 
Чрез BACB Plus Емитентът предлага на своите клиенти възможността да осъществяват онлайн всички стандартни 
платежни операции, както и да инициират и потребяват през интернет платформата всички банкови продукти и 
услуги. Продуктите и услугите, които предлага BACB Plus са: (1)  Дистанционно регистриране като клиент на банката 
и откриване на първа разплащателна сметка чрез идентифициране с квалифициран електронен подпис през 
платформата за онлайн регистрация; (2) Дистанционно откриване на депозити и опериране с депозитните продукти 
на Банката; (3) Дистанционно заявяване на дебитна карта през платформата на BACB Plus и получаването й на 
посочен от клиента адрес, a PIN-кода чрез SMS; (4) Дистанционно кандидатстване за потребителски кредит и 
получаване на сумата по сметката на клиента; (5) Извършване на платежни операции с притежавани от клиента 
електронни пари. 

Банкови карти 

Емитентът е член на международните картови организации VISA и MasterCard и в края на 2012 г. стартира 
издаването на международни дебитни и кредитни карти. Емитентът е фокусиран върху осигуряване на най-високо 
ниво на сигурност на своите картодържатели, както и върху предлагане на нови функционалности, удобства и 
изгодни условия за своите клиенти, сред които са: (1) дебитната карта VPAY; (2) Международните дебитни карти 
MasterCard Standard и MasterCard GOLD; (3) дисплей карти - VPay CodeSure и VPay Business CodeSure; (4) предлагане 
на търговци приемане на плащания на ПОС терминали в техните търговски обекти, както и на виртуални ПОС 
терминали на търговци, предлагащи стоки и услуги в Интернет. 

Други банкови услуги, които предлага Емитента: (1) Разплащателни сметки; (2) Депозитни сметки; (3) Спестовни 
продукти; (4) Разплащания; (5) Сделки с чуждестранна валута и (6) Услуги като инвестиционен посредник. 

Б.16 

Доколкото е известно на Емитента се посочва дали той е пряко или непряко притежаван или контролиран 
и от кого, като се описва естеството на този контрол 
Емитентът е част от икономическата група на най-големия си акционер „СИЕСАЙЕФ“ АД, ЕИК 131385285, който 
притежава 61,43% от капитала на Емитента. Акционери в „СИЕСАЙЕФ“ АД са г-жа Цветелина Бориславова 

Карагьозова и фондацията ѝ „Кредо Бонум“. Към датата на този Документ г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова 
притежава 99,996% от капитала на „СИЕСАЙЕФ“ АД, а фондация „Кредо Бонум“ притежава останалите 0,004% от 
акционерния капитал на дружеството. Фондация „Кредо Бонум“ е учредена от г-жа Цветелина Бориславова 
Карагьозова, която е и Председател на фондацията. 

Предвид горепосоченото може да се направи обоснован извод, че „СИЕСАЙЕФ“ АД, ЕИК 131385285 пряко 
контролира Емитента по смисъла на § 1,т.14, буква „а” от ДР на ЗППЦК, тъй като притежава пряко над 50 на сто от 
броя на гласовете в общото събрание на Емитента, както и че върху Емитента е налице непряк контрол по смисъла 
на §1, т.14 (а) от ДР на ЗППЦК от г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова чрез контролираното от нея дружество 

„СИЕСАЙЕФ“ АД. 

Б.17 

Към датата на Проспекта Емитентът няма присъден кредитен рейтинг. Към датата на Проспекта не е 
присъждан кредитен рейтинг на предлаганите ипотечни облигации или на други ценни книжа, 
включително дългови ценни книжа, издадени от Емитента. 
В исторически аспект, през периода 2001 – 2011 г. на Емитента е присъждан кредитен рейтинг от рейтинговата 
агенция Standard & Poor’s. 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 Проспекта Емитентът не е имал и няма присъден кредитен 
рейтинг. 

Б.18 

Описание на характера и обхвата на гаранциите 

За обезпечаване вземанията на облигационерите по осмата 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 
облигационния заем, 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 Банката 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). 
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Съгласно приложимите разпоредби на ЗИО за заместване на напълно или частично изплатени кредити от 
Oсновното покритие Емитентът  може да включи в покритието на осмата емисия ипотечни 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 осмата емисия ипотечни 
облигации. 

Докато не е налице случай на неизпълнение на задължения на Емитента за плащане на лихва и/или главница по 
осмата 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 осмата 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. 

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. 

Б.19 
Не се прилага.  

Не съществува лице, което да гарантира погасяването на задълженията на емитента по емисията облигации. 

  

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА 

В.1 

Описание на вида и класа ценни книжа, които се предлагат и/или са допуснати до търгуване, включително 
всеки техен идентификационен номер 

Предмет на искането за допускане до търговия на регулиран пазар са 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, 
лихвоносни, безналични (регистрирани при Централен депозитар АД), поименни, свободно прехвърляеми, 
обезпечени, неконвертируеми облигации от Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД. 

Ипотечните облигации от осмата емисия ипотечни облигации са от един клас. 

Единният идентификационен номер (ISIN) на емисията облигации е BG2100006142. 

В.2 
Валута на емисията ценни книжа 

Валутата на емисията е Евро (EUR). 

В.5 

Описание на евентуални ограничения върху свободната прехвърлимост на ценните книжа 

Ипотечните облигациите от осмата емисия ипотечни облигации 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 В допълнение, инвестиционните посредници нямат право да извършват клиентски 
нареждания за сделки с финансови инструменти в хипотезите, определени  в Наредба № 38. 

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. 

B.8 

Описание на правата, свързани с ценните книжа. 

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

1. Индивидуални имуществени права: (1) Право на вземане за главницата, която представлява номиналната 
стойност на притежаваните облигации; (2) Право на лихва; (3) Правата на обезпечен кредитор по първи по ред 
особен залог върху активите на Емитента, включени в Покритието на осмата емисия ипотечни облигации; (4) 
Предимствено право на удовлетворяване при ликвидация; (5) Право да се поиска от компетентния съд издаване на 
заповед за изпълнение въз основа на притежаваните облигации на основание чл.417, т.9 от ГПК, в случай на 
неизпълнение на задълженията на емитента за изплащане на дължимите суми съгласно условията на облигационния 
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заем. 

2. Неимуществени права: (1) Право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите от осмата 
емисия облигации, като всяка облигация дава право на един глас (2) Право да избират или да бъдат избрани за 
представители на Общото събрание на облигационерите от осмата емисия облигации по чл. 209 от ТЗ; 

3. Колективни права: (1) Право на участие в Общото събрание на акционерите на Емитента, 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; (2) право на решаващ 
глас при вземане на решение за издаване на нова емисия привилегировани облигации; (3) 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; (4 ) право на 
информация на представителите на облигационерите, при същите условия, както акционерите, съгласно чл. 212, 
ал.1 ТЗ. 

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. 

В.9 

Описание на лихвените и другите условия за погасяване на заема 

Облигационният заем е за срок от  5 (пет) години считано от датата на сключването си. 

Датата на сключване на заема е 25.09.2014 г. Датата на падежа на заема е 25.09.2019 г. 

Лихвата по облигационния заем представлява 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 тази 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. 

Изплащането на главницата ще бъде извършвано на съответните дати на съответните лихвени плащания, съгласно 
приложения погасителен план: 

 

Дата на 
сключване на 

облигационния 
заем 

Дата на 
падежа 

 

Шест-
месечие 

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 

http://www.euribor-ebf.eu/
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  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. 

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. 

Годишната доходност до падежа е в пряка математическа зависимост с цената на покупка на ценните книжа, както 
следва: 

mn

mn

mYTM

MCPN

mYTM

NCPN

mYTM

NCPN
ОБЛИГАЦИЯЦЕНА

*

*

2

22

1

11

)/1(
...

)/1()/1(
_














  

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 

Реализираният доход от инвестиции в облигации от осмата емисия ипотечни облигации 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. 

Представител на облигационерите 

Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от осмата емисия ипотечни облигации образуват отделна група за 
защита на интересите си пред Емитента. Групата на облигационерите от осмата 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 осмата емисия ипотечни облигации за Представител на облигационерите от осмата емисия 
ипотечни облигации облигационерите избраха: „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД, ЕИК 130999800, със седалище и адрес 
на управление: гр.София 1113, ул.Тинтява №13Б, вх.А, ет.2; Факс: 02/935 0617, представлявано заедно от Иван 
Петров Балтов, Изпълнителен директор и Красимир Димитров Петков, Изпълнителен директор. Лице за контакт е 
Иван Балтов, Изпълнителен директор, Ел.поща: i_baltov@tbiam.bg. 

Емитентът и Представителят на облигационерите са сключили Договор за изпълнение на функцията „Представител 
на облигационерите“ от 23.10.2014г. Договорът за изпълнение на функцията „Представител на облигационерите“ е 
със срок на действие до пълното погасяване на облигационния заем. Договорът може да бъде прекратен и 
предсрочно по решение на Общото събрание на облигационерите от осмата емисия ипотечни облигации, в случай 
че Общото събрание на облигационерите избере друго лице за Представител на облигационерите. Договорът може 
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да бъде изменян с писмено споразумение между Емитента и Представителя на облигационерите по решение на 
Общото събрание на облигационерите и при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. 

В.10 Не се прилага. Лихвеното плащане по осмата емисия ипотечни облигации не съдържа деривативен компонент. 

В.11 

Информация дали предлаганите ценни книжа са или ще бъдат обект на заявление за допускане до 
търгуване с оглед размяната им на организиран пазар или на други равностойни пазари, с указване на 
въпросните пазари  

Облигационният заем е обект на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар и по-специално на Основен 
пазар на „Българска фондова борса - София“ АД, Сегмент за облигации. Търговията с облигации започва от 
началната дата за търговия, определена от Съвета на директорите на „БФБ - София” АД, и се преустановява 5 
работни дни преди падежа на емисията, който е 25.09.2019 г. 

  

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ 

Г.2 

Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за емитента 

Специфични рискове, свързани с дейността на Емитента 

- Кредитен риск 

Емитентът е изложен на кредитен риск във връзка с инвестиционната си дейност. Кредитният риск представлява 
текущия или потенциален риск за приходите и капитала, възникващ от невъзможността на длъжника да изпълни 
изискванията по сключен договор с Емитента или невъзможността да действа в съответствие с договорните условия. 
Носители на кредитен риск са кредитната дейност на Емитента, дейността по предоставянето на депозити в други 
банки, както и портфейла от облигации. Тук се включват и риск от концентрация, сетълмент риск, риск от 
контрагента и риск произтичащ от обезпечението. Кредитният риск е основен за дейността на Емитента, поради 
което ръководството управлява и следи много внимателно изложеността му към кредитен риск. 

Емитентът ограничава кредитния риск и риска от концентрация като определя лимити на кредитните експозиции по 
отношение на отделен кредитополучател или група от свързани кредитополучатели, както и по отношение на 
индустриален сектор.  Оперативно се следи и концентрацията по географско разположение.  

- Ликвиден риск 

Ликвидният риск представлява опасност от липса на достатъчен паричен ресурс, за посрещане на теглене на 
средства по депозити или изпълнение на други задължения, който може да възникне от несъответствие в паричните 
потоци. 

Главните цели при управлението на ликвидността на Емитента са осигуряването на постоянна способност на 
Емитента да посреща паричните си задължения, осигуряване на ресурс, отговарящ на търсенето на кредити и 
постигане на положителни финансови резултати от управлението на собствените и привлечените парични средства. 

Рамката за управление на ликвидната позиция включва вътрешни лимити за осигуряване на адекватно покритие на 
привлечените средства с ликвидни активи, регулярно провеждане на стрес тестове за оценка на качеството и 
стабилността на ликвидния буфер както и индикатори, съответстващи на измененията в регулаторната рамка от 
2014г. - ливъридж, коефициент на стабилно финансиране, коефициент на ликвидно покритие. 

- Пазарен риск 

Емитентът е изложен на различни пазарни рискове. Пазарният риск се свързва с вероятността от настъпване на 
бъдещи промени в преобладаващите пазарни условия, които биха повлияли съществено върху финансовото 
състояние на Емитента.. Емитентът оценява пазарния риск на откритите си позиции и максималния размер на 
очакваните загуби,  на базата на предвиждания за различни промени в пазарните условия. Вътрешните системи за 
управление на риска на Емитента се развиват едновременно с разрастването на дейността на Емитента, така че да 
осигурят максимален контрол върху  всяка рискова категория. 

- Ценови риск 

Ценовият риск е рискът от промяна на цените на дълговите и капиталовите инструменти в търговски портфейл, 
който да повлияе негативно върху нетния доход и стойността на собствения капитал на Емитента. Инвестициите на 
Емитента в ценни книжа се одобряват от Комитета по управление на активите и пасивите след анализ на кредитния 
риск на съответния емитент и потенциалните печалби на ниво сделка. 

- Лихвен риск 

Лихвеният риск е свързан с потенциалния неблагоприятен за Емитента ефект от колебания в лихвените проценти 
върху нетния доход и стойността на собствения капитал на Емитента. Политиката на Емитента е да ограничава 
лихвения риск, чрез отпускане на кредити с плаващ лихвен процент съчетано с прилагане на фиксирани долни 
прагове, така че да се ограничи  потенциално негативно влияние, следствие от непаралелно  или различно по време 
изменение на лихвите по актива и пасива. Допълнително, с цел да се ограничи лихвения риск, като намали 
вероятността от предплащания по бизнес кредити (кредити на малки и средни предприятия, корпоративни клиенти 
и общини), Банката удържа такса за предплащане по предоставените бизнес кредити като процент от предплатената 
главница. Това, обаче, не се отнася до предоставяните потребителски кредити на потребители-физически лица, 
където Емитентът не удържа такса за предплащане съобразно изискванията на Закона за потребителския кредит. 
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- Риск от намаляване на пазарните лихви по кредитите и/или риск от увеличаване на лихвите по 
привлечените средства и/или риск от предплащане по кредитите. 

Конкуренцията между банките в България се увеличи значително и може да продължи да нараства, включително по 
отношение на кредитирането на МСП и привличането на депозити на клиенти. Ако българският банков сектор 
продължи да става по-конкурентен, лихвеният марж на Емитента може да се свие в резултат от намаляващи лихви по 
кредитите, нарастване на цената на ресурса или и двете. Това може да има съществен неблагоприятен ефект върху 
дейността на Емитента, резултатите от неговите операции и финансово състояние. Продължаването на успеха на 
Емитента в увеличаването на депозитната база ще зависи от готовността и способността на Емитента да структурира 
депозитни продукти, които предлагат конкурентни условия и лихвени равнища и да продава тези депозитни 
продукти в контекста на ограничената си клонова мрежа. Бъдещият успех на Емитента в кредитирането на малки и 
средни предприятия ще зависи от неговата способност да остане конкурентноспособен в сравнение с другите 
финансови институции в този сегмент чрез своята по-висока гъвкавост и ефективност. 

- Валутен риск 

Емитентът е изложен на влиянието на колебанията във валутните курсове по отношение на откритата валутна 
позиция и паричните потоци. Емитентът оперира в евро, щатски долари и лева, а в ограничени случаи извършва 
операции в швейцарски франкове и британски паунди. Той е изложен на относително ограничен валутен риск, тъй 
като левът е фиксиран към германската марка от 1997г., а впоследствие и към еврото, чрез въвеждане на системата на 
Валутния борд в страната. Отдел Пазари и ликвидност следи спазването на лимитите, касаещи валутния риск на 
текуща база и докладва на Комитета по управление на активите и пасивите ежемесечно. 

- Операционен риск 

Операционният риск е рискът от загуба, породен от неподходящи или погрешни процеси, хора или системи, или от 
външни събития. В този контекст най-важните оперативни рискове са тези, свързани с пробиви във вътрешния 
контрол и в корпоративното управление. Такива пробиви могат да доведат до финансови загуби заради грешки, 
злоупотреби или ненавременно действие или бездействие или могат по друг начин да застрашат интересите на 
Емитента. Емитентът е приел вътрешни правила за управление на операционния риск, които регулират процеса на 
управление и контрол на този риск. 

- Капиталова адекватност и управление на капитала 

Капиталов риск е рискът Емитента да не разполага с достатъчно капитал, за да поддържа растежа си и/или да 
посрещне евентуални загуби. Емитентът следи и анализира месечно капиталовите си позиции и изготвя тримесечни 
отчети за надзорни цели, които представя на БНБ, съгласно нормативните изисквания. Периодично провежданите 
стрес тестове разглеждат ефекта от влошаване на качеството на портфейла или обезценка на съществуващите 
обезпечения както върху резултата така и върху капиталовата позиция на Емитента. Капиталовите буфери се 
оценяват периодично като набелязват мерки за тяхното съхраняване и увеличаване. 

- Риск от осъществяване на сделки със свързани лица, условията по които се отличават от пазарните 

В хода на обичайната си банкова дейност Емитентът сключва сделки със свързани лица при условия, които не се 

отличават от обичайните условия за сделки между несвързани лица (принцип arms length). Кредитната политика на 

Емитента отразява изискванията на Закона за кредитните институции (ЗКИ) относно одобряването на експозиции 

към свързани лица (изрично посочени в чл.45 от ЗКИ), условията, при които се сключват и лимитите за техния общ 

размер съобразно собствения капитал на Емитента. Разрешаването на такива кредитни експозиции е от 

изключителната компетентност на Управителния съвет на Емитента, като за вземане на решение се изисква 

единодушие. Съгласно ЗКИ и кредитната си политика Емитентът не може да предоставя облагодетелстващи условия 

по експозициите към свъразни лица по смисъла на чл.45 от ЗКИ. Емитентът стриктно спазва и прилага описаните 

по-горе регулаторни изиксвания, които са обект на регулаторен надзор от страна на БНБ.  

- Риск, свързан с негативно въздействие от страна на основните акционери 

Рискът, свързан с негативното въздействие от страна на основните акционери, представлява рискът от злоупотреба 

от страна на акционер, който може да се окаже в позиция на контролиращ акционер на Емитента, при наличие и на 

други инвеститори в Банката. За да ограничи и минимизира този риск и неговото негативно влияние, Емитентът 

прилага предвидените в действащото законодателство мерки Спазвайки изискванията на Закона за кредитните 

институции, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложимите подзаконови нормативни актове и 

Устава си във връзка с публичния си статут, Банката осигурява възможност за ефективен надзор от страна на 

регулаторните органи върху дейността на управителните и контролни органи и върху влиянието на основните 

акционери. 

- Други специфични рискове: Репутационен риск, Стратегически риск, Риск от персонала, Регулаторни 
рискове, Риск от системи.  

 План за възстановяване/Директива 59/15.05.2014 

В съответствие с изискванията на Директива 59/15.05.2014  на Европейския парламент за създаване на рамка за 

възстановяване и преструктуриране на кредитни институции чл.73г от ЗКИ и чл. 25 от Наредба №7 на БНБ, всички 

банки са задължени да изготвят план за възстановяване, съдържащ действия и мерки, които те следва да предприемат 

за възстановяване на финансовото си състояние при възникване на финансови затруднения. Планът за 
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възстановяване, приет от Емитента, се състои от четири основни части, които описват процеса по създаване на 

плана, реда за неговото активиране, опциите за възстановяване при отделни сценарии и реда за вътрешна и външна 

комуникация в случай на активиране на плана. 

Общи (системни) рискове 

- Рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори 

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе 
съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите. Взаимодействието между икономическия 
растеж, платежния баланс, външната задлъжнялост, инфлацията, фискалната позиция на страната оказва пряко 
влияние върху формирането и изменението на пазарните условия и инвестиционния климат. Тенденциите в 
макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички 
сектори в икономиката. България има икономика от отворен тип и развитието й зависи пряко от международните 
пазарни условия. 

- Кредитен риск рейтинг 

Кредитният рейтинг и перспективата му са сред основните показатели, които чуждестранните инвеститори вземат 
под внимание, когато формулират инвестиционните си решения за съответната държава. Нисък кредитен рейтинг на 
страната може да доведе до по-високи лихвени нива, по-тежки условия за финансиране на икономическите субекти в 
страната, в това число и на Емитента.Кредитният рейтинг на България зависи и от политиката по управлението на 
външния дълг на страната. 

- Валутен риск 

Като цяло България е предпазена от валутен риск чрез системата на паричния съвет. Валутният риск, обаче, като 

систематичен фактор би се проявил в значителна промяна на съотношението между лева и останалите валути. В 

условията на валутен борд може да се разграничат два аспекта на валутен риск: (1) промени на валутния курс на лева 

спрямо останалите валути при запазване на валутния борд; (2) отказ от фиксирания курс на лева спрямо еврото и 

условията на валутен борд. 

Докато при първия случай валутният риск се приема за нисък, тъй като измененията са пряко свързани с тези на 

общата европейска парична единица, то отмяната на фиксирания курс би довела до сериозни икономически 

последствия. 

- Данъчна политика 

Последните правителства провеждат последователна данъчна политика в посока намаление на преките данъци, 

увеличение на косвените данъци и подобрение на данъчната събираемост. Налице е и известно подобрение на 

институционалния капацитет на данъчната администрация. Положителната промяна във фискалната политика е 

въвеждането на от 1 януари 2007 г. на плосък корпоративния данък от 10% и въвеждането на плосък данък от 10% за 

доходите на физическите лица от 1 януари 2008 г.  

- Политически риск 

След 1997 г. правителствата на България провеждат последователна благоразумна фискална политика, която се 
проявява в ниски нива на публичен дълг, формиране на фискални резерви и управляеми бюджетни дефицити. Този 
факт се оценява положително от международните агенции за кредит рейтинг. Отчита се общо подобряване на 
институционалния капацитет заради членството в ЕС, но България все още трябва да работи по ефективността и 
равенството пред закона и борбата с корупцията. Банковият сектор в България 

Според рейтинговата агенция Standard & Poor’s няма системен риск за банковия сектор в страната, въпреки 
проблемите около Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и дъщерната и Търговска банка Виктория АД.  
През юни банковата система изпита натиск поради активно теглене на средства от КТБ и впоследствие от Първа 
инвестиционна банка (ПИБ). Благодарение на предприетите мерки за стабилизиране на ПИБ и изградените 
ликвидни буфери на банките, системата преодоля ликвидния шок и запази стабилността си. Според последните 
публикувани от БНБ данни за състоянието на банковата система в България, дейността на кредитните институции 
остава под влияние на присъщите от 2013 г. фактори – съхранена ликвидна позиция, постоянен ръст на 
привлечените средства и слаба кредитна активност. 

- Въздействие на финансовата криза 

Значителна част от финансирането на Емитента в предходни периоди се осъществява чрез източници на 
дългосрочно финансиране, включително заеми от международни финансови институции, заеми от различни 
европейски банки и издаване на облигации на българския капиталов пазар. Предвид на все още затегнатите условия 
за отпускане на финансиране от чуждестранни банки и финансови институции към местния пазар, поради нисък 
рисков апетит, като последица от международната финансова криза, нестабилността около Русия и политическите и 
икономически проблеми в България, достъпът на Емитента до финансиране от тези източници е ограничен. В 
отговор, Банката успешно се стреми към разширяване на източниците си на финансиране от местния пазар чрез 
засилен акцент върху привличането на депозити от клиенти, но продължителни ограничения на финансирането на 
едро могат да доведат до по-нисък ръст на бизнеса и/или по-ниска рентабилност. 

Г.3 Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа 
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 Кредитен риск 
Това е рискът Емитента да не изпълни навреме или напълно дължими плащания към облигационерите, да бъде 
поставена под специален надзор, обявена в несъстоятелност или рисковите премии по нейните дългови ценни 
книжа да се увеличат. И в четирите случая, цената на облигациите от осмата емисия ипотечни облигации ще се 
понижи. 

Освен вследствие на събития, които имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Емитента, 
резултатите от неговите операции и финансово състояние, цената на облигациите от осмата емисия ипотечни 
облигации може да спадне и вследствие на събития, които не са свързани пряко с дейността на Емитента, 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 Емитента. 

 Ликвиден риск 
Ликвидният риск е рискът, притежателите на облигации от осмата емисия ипотечни облигации 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 размера 
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 осмата 
емисия ипотечни облигации ще има активен вторичен пазар. 

 Значителни бъдещи продажби на Облигации на Емитента могат да повлияят на тяхната пазарна 
цена 

Ако значителен брой облигации на Емитента 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 осмата емисия ипотечни облигации. 

 Валутен риск 
Облигациите от осмата емисия ипотечни облигации са деноминирани в Евро. При предположение за запазване на 
системата на фиксиран валутен курс Лев - Евро, валутен риск от инвестицията съществува за инвеститори, чийто 
средства са във валута, различна от Евро и Лева. Поради движенията на валутните курсове инвеститори, които 
поемат валутен риск при покупката на облигации от осмата емисия ипотечни облигации биха намалили ефективната 
доходност от инвестицията си при евентуално понижение на курса на Евро спрямо валутата, в която са 
деноминирани средствата на инвеститора. 

 Лихвен риск 

Лихвеният риск е рискът от неблагоприятна промяна на цената на облигациите, която се дължи на промяна на 
преобладаващите пазарни лихвени проценти. Тъй като осмата емисия ипотечни облигации е с плаващ купон, този 
риск е минимизиран. 

 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. 

 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: (1) Трудно предвидими или непредвидими парични потоци от инвестицията за облигационерите; (2) Риск 
от реинвестиране на средствата от облигациите при по-ниска лихва; (3) По-малък потенциал за увеличаване на 
пазарната цена на облигациите; 

 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: (1 ) сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на емитента; (2) съществено увеличени нетни 
парични потоци на емитента; (3) съществено благоприятно или неблагоприятно несъответствие на очакваната с 
фактическата макро и микроикономическа среда, касаеща Емитента. 

По 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 
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емисията. Всяко едностранно решение на Емитента за промяна в условията, при които са записани издадените 
облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ).  

  

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ 

Д.2б 

Основания за предлагането и предназначение на постъпленията, когато те не са за осигуряване на печалба 
и/или хеджиране на определени рискове 

Набраните от облигационния заем средства ще се използват за финансиране на общата банкова дейност на 
Емитента и за финансиране на кредитния портфейл. 

Д.3 

Описание на условията на предлагането 

Облигационният заем, предмет на искане за допускане до търговия на регулиран пазар по настоящия Проспект, 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. 

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, който е 25.09.2014 г. 

Броят на предлаганите облигации не може да се намалява или увеличава. 

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. 

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. 

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). 

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. 

Цената, на която ще се предлагат облигациите от осмата емисия ипотечни облигации при търговията на регулиран 
пазар, се определя от търсенето и предлагането на този пазар. 

Вторичната търговия с ипотечни облигации от осмата емисия ипотечни облигации 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. 

„Ти Би Ай Инвест” ЕАД, в качеството си на мениджър на осмата емисия ипотечни облигации, е пласирал същата 
при условията на първично частно предлагане. 

Облигациите от осмата емисия ипотечни облигации няма да бъдат предмет на международно предлагане. Не 
съществуват споразумения за поемане на емисията. 

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 КФН 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 осмата емисия ипотечни облигации могат да бъдат извършвани както на регулиран така и 
извънрегулиран пазар. Към датата на този Проспект 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. 

Д.4 

Описание на всякакъв съществен за емисията/предлагането интерес, включително конфликт на интереси 

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. 

Д.7 

Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето, предлагащо ценните книжа 

Не са предвидени специфични разходи от Емитента, които да се поемат от инвеститорите при публичното 
предлагане. Инвеститорите дължат транзакционни такси при осъществяване на сделките на регулиран пазар 
съгласно Тарифата на „БФБ – София” АД и Тарифата на инвестиционните посредници, чрез които осъществяват 
сделките. 
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