
 

П Р О С П Е К Т 
ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ 

ОБЛИГАЦИИ  

ДОКУМЕНТ  ЗА  ПРЕДЛАГАНИТЕ  ЦЕННИ  КНИЖА 
Част ІІ от Проспекта за вторично публично предлагане на облигации 

EUR 4 000 000 облигационен заем 

4 000 Обикновени облигации  

Идентификационен номер: No BG2100030068 

 За 1 облигация Общо 

Номинална стойност: 1 000.00 евро 4 000 000 евро 

Еквивалент в лева 1 955.83 лева 7 823 320 лева 
Емисионна стойност 1 000.00 евро 4 000 000 евро 

Еквивалент в лева 1 955.83 лева 7 823 320 лева 
Възнаграждение на инвестиционния посредник, 
участващ в публичното предлагане 

0.00 лева 0 лева 

Общо разходи по публичното предлагане 1.65 лева 6 600 лева 
Нетни приходи от публичното предлагане 0.00 лева 0 лева 

Емисията облигации е пласирана при първично частно предлагане и емитентът няма 
разходи за възнаграждение на инвестиционни посредници във връзка с вторичното 
публично предлагане. Дружеството не очаква да получи приходи от вторичното публично 
предлагане на облигациите.  

Срок на публичното предлагане: Търговията с облигации на неофициален пазар на 
Българска Фондова Борса – София АД започва от датата на първия ден за търговия, 
определен от Съвета на директорите на БФБ - София, и се преустановява 5 работни дни 

преди падежа на емисията. 
Проспектът съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима 

за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, 

включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност.  В интерес 
на инвеститорите е да се запознаят внимателно с всички части на Проспекта, включително 
този Документ за предлаганите ценни книжа, с Регистрационния документ и Резюмето 
преди да вземат инвестиционно решение.  

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта, включващ този 

Документ за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ и Резюме с 
Решение 959-E от 04.10.2006 г., което не е препоръка за инвестиране в  предлаганите 
облигации.  Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и 

пълнотата на съдържащите се в Документа за предлаганите ценни книжа данни. 
______________________________________ 

Членовете на Съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” AДСИЦ отговарят 
солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в 
Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на финансовите отчети на 
Емитента отговарят солидарно с лицата по първото 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. 

Отговорност за изготвянето на Проспекта на корпоративни облигации, емитирани 

от “ФеърПлей Пропъртис” AДСИЦ, носи инвестиционният посредник “Ти Би Ай 

Инвест”ЕАД. 

 

01.09.2006 г. 
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ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” 

АДСИЦ 

 

 

 
 

 

Пореден Номер на емисията 1 (първа) 

Вид ценни книжа Корпоративни облигации 

Вид на облигациите Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, 

обезпечени 

Валута на емисията  евро 

Размер на облигационния 
заем 

4 000 000 (четири милиона) евро 

Брой облигации 4 000  (четири хиляди) броя 

Номинална стойност 1 000 (хиляда) евро 

Матуритет 60 (шестдесет) месеца 

Банка - довереник “Обединена българска банка.” АД 

Обезпечение Първа по ред ипотека на право на строеж на хотел находящ се в комплекс 
“Свети Иван Рилски”, на стойност 954 300 евро. (07.2006 г.). Извършени 

строителни работи към м. Юли 2006 г. на стойност – 533 800 евро; 
Застраховка финансов риск, обезпечаващ 100% размера на емисията.  
След завършване на хотела на етап “Груб строеж”, обезпечението на 
емисията облигации ще се състои от първа по ред ипотека върху хотелски 

комплекс, находящ се в гр. Банско. Във всеки един момент след 
прекратяване на застрахователния договор, размерът на обезпечението 
следва да бъде не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените 
облигации. 

Амортизация на главницата 100% на падежа на емисията 

Купон Плаващ процент в размер на 6-месечния Euribor + 4,00% (четири на сто) 
годишно, но не по-малко от 6,75% (шест цяло и седемдесет и пет). 
Стойността на 6-месечния Euribor за първото купонно плащане е към дата на 
сключване на емисията облигации. Стойността на 6- месечния Euribor за 
всяко следващо купонно плащане е към дата на предходното плащане. 

Период на лихвено плащане 6 (шест) месечен 

Дата на сключване на заема 15.08.2006 г. 

Дата на падеж на заема 15.08.2011 г. 

Начин на първично 
предлагане 

Частно пласиране 

Вторична търговия БФБ – София АД 

Инвестиционен посредник по 
първичното частно 
предлагане “Ти Би Ай Инвест” EАД 

Обслужваща банка “Обединена българска банка” АД 

Друго Емитентът се задължава 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 месеца от сключването 
на облигационния заем. 
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Проспектът за вторично публично предлагане на облигации на “ФеърПлей Пропъртис” 

AДСИЦ се състои от 3 документа: (1) Регистрационен документ, (2) Документ за 

предлаганите ценни книжа и (3) Резюме. 

Регистрационният документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно 

решение информация за Дружеството, а Документът за предлаганите ценни книжа – 

информация за предлаганите облигации. 

 

Инвестирането в предлаганите облигации е свързано с определени рискове. Виж “Рискови 

фактори” на стр. 8 и сл. от настоящия документ, стр. 4 и сл. от Резюмето, както и на стр. 6 и 

сл. от Регистрационния документ.  

 

Инвеститорите могат да получат Документа за предлаганите ценни книжа 

(облигации), както и Резюмето и Регистрационния документ от: 
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• “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, район „Лозенец”, бул. “Черни връх” 

№ 51Б, телефон: +359 (2) 819 91 03, тел./факс: 962 13 22, лице за контакт: 
Снежана Йотинска от 10:00 до 17:00 часа;  

•  “Ти Би Ай Инвест” ЕAД, гр. София, р-н Оборище, ул. Дунав № 5; тел: +359 (2) 

935 06 42; лице за контакти: Ралица Пеева, Експерт “Корпоративни финанси”, от 
9:00 до 18:00 часа. 

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – 

София” АД от датата на приемане на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия 
както и от Комисията за финансов надзор от датата на потвърждаване на проспекта за 
вторично публично предлагане на ценните книжа на Дружеството.  
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1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. 

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (Дружеството) е акционерно дружество със специална 
инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за 
дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на дружеството е 
инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими 

имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост 
и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел 
предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. 

Дружеството е учредено на Учредително събрание проведено на 15.07.2005 г. и е вписано в 
търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на Софийски градски съд  по ф. д. № 8851 

от 28.07.2005 г., вписано в Регистъра на търговските дружества под № 95723, том 1273, стр. 
149. 

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" 

АДСИЦ има едностепенна форма на управление. 

Членове на Съвета на директорите на Дружеството са: 

• Анна Петрова Захариева - Председател на Съвета на директорите; 

• Дора Иванова Цолова - Член на Съвета на директорите; 

• Маню Тодоров Моравенов – Член на съвета на директорите и Изпълнителен 

Директор; 

Дружеството не е упълномощавало прокурист или търговски пълномощник. 

Обслужваща банка  “Обединена българска банка” АД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, община Възраждане, ул. “Света София” № 5; 

Банка-довереник на облигационерите по настоящата емисия облигации: “Обединена 
българска банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Възраждане, 
ул. “Света София” № 5; 

Банка Депозитар “Обединена Българска Банка” АД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, община “Възраждане”, ул. “Света София” №5; 

Обслужващо дружество: “ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт” ООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, р-н “Лозенец”, ул. “Атанас Дуков” №36; 

Дружество, обслужващо счетоводното отчитане на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

“Камен Каменов” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ж.к. 
Яворов, бл. 23, вх. 4, ет. 2; 

Инвестиционният посредник “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, община Оборище, ул. “Дунав” № 5, пласира настоящата емисия 
дългови ценни книжа при условията на първично частно предлагане до ограничен кръг /не 
повече от 50 бр./ институционални инвеститори. “Ти Би Ай Инвест” ЕАД изготви 

настоящият Проспект за вторично публично предлагане на емисията облигации. Емитентът 
няма други отношения с инвестиционни посредници във връзка с вторичното публично 
предлагане на облигациите от настоящата емисия. 

Правен консултант на Дружеството по отношение на неговата оперативна дейност, вкл. и 

по тази емисия облигации, е Константин Димитров –  юрисконсулт на „ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ; 
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Одитор на Дружеството за 2005 г. и към настоящия момент е Бойко Костов с адрес: град 

София 1000, ж.к. “Младост” 1, бл. 91Б, вх. Г, ап. 84; 

 

Отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа и декларация 

от тези лица: 

1. Здравко Иванов – Финансов анализатор във “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ; 

2. Ралица Пеева – Експерт “Корпоративни финанси” в “Ти Би Ай Инвест” ЕАД; 

Изброените по горе лица с полагане на подписите си на последната страница на настоящия 
документ декларират, че: 

(1) при изготвянето на Документа за ценните книжа са положили необходимата грижа за 
неговото съответствие с изискванията на закона;  

(2) доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, 
подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите 
обстоятелства относно Дружеството. 

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и “Ти Би Ай Инвест” ЕАД не са предложители (по 
смисъла на параграф 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Наредба 2 от 17.09.2003 г. за 
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа) на настоящата емисия 
облигации. 
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2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

2.1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 

Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на “ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ, които се основават на изготвения съгласно Международните 
счетоводни стандарти, одитиран финансов отчет към 31.12.2005 г. и неодитиран отчет към 

31.07.2006 г.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ (в хил. лв.) 31.12.2005 31.07.2006 

Собствен капитал 476 25 466 

  - Основен капитал 500 25 350 

  - Резерви - 284 

  - Финансов резултат (24) (168) 

Дългосрочни задължения - 5 867 

вкл. обезпечен дълг - 5 867 

Краткосрочни задължения 4 300 

вкл. обезпечен дълг - - 

2.2. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И 

ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ЕМИСИЯТА 

Първичното предлагане на облигации се извърши чрез частно предлагане до ограничен 

брой (до 50 лица) институционални и професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1 

от ДР на ЗППЦК. След записването на ценните книжа и сключването на облигационния 
заем, те ще се регистрират за търговия на неофициален пазар на облигации на БФБ-София 
АД (след издаване на потвърждение на проспекта от Комисията за финансов надзор) с цел 
повишаване тяхната ликвидност и осигуряване на достъп до тях на по-широк кръг 
инвеститори. 

Емитентът не очаква приходи от вторичната търговия на регулиран пазар на БФБ-София 
АД. 

Настоящата емисия е целева и набраните от емисията средства ще бъдат използвани за 
финансиране на изграждане и пускане в експлоатация на хотелски комплекс в гр. Банско, 
комплекс «Свети Иван Рилски». 

2.3. РИСКОВИ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 

ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С РАЗЛИЧНИ РИСКОВЕ.  

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ И 

ОСМИСЛЯТ ПРЕДСТАВЕНАТА ПО-ДОЛУ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РИСКОВИТЕ 

ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ, ЗАЕДНО С 

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ 

ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ПРИДОБИЯТ 

ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.  

Последователността в представянето на рисковите фактори отразява 

виждането на Съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ относно 

конкретната им значимост към настоящия момент за дейността на Дружеството. 

 

2.3.1. Рискове, свързани с инвестиции в облигации от настоящата емисия 

Потенциалните инвеститори в корпоративни облигации трябва да са добре запознати с 
рисковете, съпровождащи инвестициите в ценни книжа, както и да разглеждат всяка 
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инвестиция в зависимост от собствената си готовност за поемане на риск спрямо търсената 
от тях възвръщамост, инвестиционен хоризонт, инвестиционни ограничения и цели.  

Според Модерната теория за инвестиции в портфейли всяка инвестиция следва да се 
разглежда, освен на индивидуална база, и в контекста на цялостния инвестиционен 

портфейл на инвеститора. 

Инвестицията в настоящата емисия облигации представлява инвестиция в облигация с 
плаващ купон, която носи кредитния риск на издателя.  Под кредитен риск на издателя се 
разбира неговата способност да изплати в срок лихвените и главнични плащания по заема, 
която се влияе от редица рискови фактори, описани в Документа с информация за 
дружеството-емитент. 

Описанието на други рискове, свързани с инвестирането в настоящата емисия облигации, е 
представено по-долу. 

2.3.1.1.Лихвен или ценови 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, при понижение на пазарните лихвени равнища, ще се понижи и 

купона на облигацията. Поради запазеното съотношение между пазарните лихвени нива и 

купона на облигациите, промяната не би дала съществено отражение върху търсенето и 

предлагането на облигациите. Това задържа цената на облигацията на относително 
постоянно ниво и намалява лихвения риск на емисията.  

Следната формула дава връзката цена – доходност на облигация: 
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където,  
CPN - купонно плащане 
YTM - годишна доходност до падежа в % 

m- брой купонни плащания в година 
n- поредност на купонното плащане 
M- размер на главницата на падежа 

2.3.1.2.Риск от предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем по 

инициатива на емитента 

Облигациите, издадени с опция за предсрочно погасяване на главницата по инициатива на 
емитента носят риск за облигационерите от по-ранното погасяване на задълженията към 

тях, което е свързано с три рискови елемента: 

1) трудно предвидими или непредвидими парични потоци от инвестицията 
за облигационерите поради съществуващата възможност от по-ранно 
погасяване на задълженията на емитента.  “Животът” на облигациите се 
съкращава по този начин и в някои случаи може да бъде много по-кратък 
от първоначално обявения им срок.  В случая, този риск е частично 
ограничен чрез условието емитентът да може да се възползва от опцията 
за предсрочно погасяване след изтичане на първата година от срока на 
емисията; 

2) риск от реинвестиране на средствата от облигациите при по-ниска лихва – 

реинвестиционен риск (Виж 2.3.1.3.).  В случай на предсрочно погасяване 
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на главницата съществува риск за облигационерите да вложат получените 
средства в инструменти и/или в проекти, носещи по-малка доходност от 
тази на облигациите от настоящата емисия.  Облигационерите от 
предлаганата емисия ще получат компенсация при предсрочно погасяване 
под формата на такса от 1% (едно на сто) върху погасяваната сума, което 
намалява реинвестициоония риск; 

3) по-малък потенциал за увеличаване на цената – в ситуация на понижаване 
на общите лихвените нива, възможността за предсрочно погасяване на 
цялата главница ограничава ръста в цената на облигациите около цената 
за предсрочно погасяване на цялата главница, която в случая е 
номиналната стойност, увеличена с 1% (едно на сто). 

2.3.1.3.Реинвестиционен риск 

Ефективната доходност за определен период при инвестиране в дадена облигация зависи от 
цената на закупуване, цената на продажба и дохода, при който се реинвестират купонните 
плащания от облигацията.  Връзката цена – доходност, описана в по-горе, се базира на 
предположението, че сумите от купонните плащания ще бъдат реинвестирани при 

постоянна годишна доходност, равна на тази от първоначалната инвестиция. 

Рискът при реинвестиране е рискът от влагане на сумите, получавани при купонните 
плащания по време на периода на държане на облигацията, при доходност, различна от 
първоначалната доходност до падежа.  Ако сумите от купонните плащания се реинвестират 
на нива, по-високи от първоначалната доходност до падежа, ефективният доход от 
инвестицията ще бъде по-висок от първоначалната доходност до падежа и обратно. 

2.3.1.4.Ликвиден риск 

Ликвидният риск произтича от липсата на пазарно търсене на облигациите на Дружеството.  
Поради това, облигационерите на Дружеството могат да не успеят да продадат в желания 
момент всички или част от облигациите си, или да са принудени да ги продадат на 
значително по-ниска цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова 
цена.   

2.3.1.5.Валутен риск 

Настоящата емисия корпоративни облигации е деноминирана в евро.  При предположение 
за запазване на системата на фиксиран валутен курс на лева към еврото, валутен риск от 
инвестицията не съществува за инвеститори, чийто средства са в левове или евро.  Валутен 

риск съществува за инвеститори, чийто първоначални средства са деноминирани в щатски 

долари или друга валута, различна от евро и лев, поради постоянните движения на 
валутните курсове.  Инвеститори, които поемат валутен риск при покупката на настоящата 
емисия биха увеличили или намалили ефективната доходност от инвестицията си в 
следствие на засилване или отслабване на курса на еврото спрямо щатския долар. 
 

2.3.2. Рискове за емитента, произтичащи от емитирането на дългови ценни книжа 

2.3.2.1.Риск, свързан със задължението на емитента да плаща плаваща лихва по 

емитирания от него облигационен заем  

Лихвеният риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените в 
пазарните лихвени нива върху цената на финансовия ресурс на Дружеството. Ако 

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключва договори за финансиране при плаващ лихвен 

процент, промяна в пазарните лихвени равнища ще доведе до промяна в цената на 
финансирането на дружеството.  
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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, при понижение на пазарните лихвени равнища, ще се понижи и 

купона на облигацията до достигане на фиксираното ниво от 6.75%.  

2.3.2.2.Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в която е деноминиран 

облигационния заем 

В случай, че емитентът сключи облигационния заем във валута, различна от тази, в която 
реализира своите постъпления (основна валута), възниква риск от промяна на курса на 
основната валута към валутата, в която е емитиран заемът и като следствие от това 
евентуално натоварване при плащане на лихви и главница. 

Емисията на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще бъде реализирана в евро и, тъй като 
очакваните приходи, които дружеството сключва са деноминирани предимно в евро и лева, 
и имайки предвид фиксирания валутен курс на българския лев към единната европейска 
валута, няма непосредствена опасност от неблагоприятни валутни движения.  
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3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Никой от посочените в Проспекта експерти или консултанти не притежава акции на 
емитента или на негови дъщерни дружества, няма значителен пряк или непряк 
икономически интерес в емитента нито възнаграждението им не зависи от успеха на 
вторичното публично предлагане на облигациите, предмет на настоящия Проспект.   
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4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ 

Hа 03.08.2006 г. Съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (Емитента), на 
основание решение и овластяване от Общото събрание на акционерите на Дружеството и 

чл. 204, ал. 3 от Търговския закон, прие решение за издаване на първа по ред емисия 
обезпечени корпоративни облигации (Препис извлечение от Протокол с Решение на 
Общото събрание на акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 06.06.2006 г. и 

Протокол с Решение на Съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 
03.08.2006 г.), при спазване на всички приложими законови и подзаконови разпоредби, при 

условия и срокове, описани в настоящия  Проспект. Съгласно Решението след 

приключване на първичното предлагане емисията корпоративни облигации ще бъде 
вписана във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т.3 

от ЗКФН с цел същата емисия корпоративни облигации да бъде заявена за допускане за 
търговия на “Българска фондова борса – София” АД – “Неофициален пазар на облигации”. 

4.1. ВИД И КЛАС НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ 

Предмет на вторичното публично предлагане са 4 000 (четири хиляди) обикновени, 

безналични, поименни, регистрирани по сметки в “Централен Депозитар” АД, лихвоносни, 

обезпечени облигации с падеж 60 месеца от датата на издаване и ISIN код BG2100030068. 

4.2. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДЛАГАНЕ 

Облигациите от настоящата емисия няма да бъдат предмет на международно предлагане. 

4.3. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА  

Валутата на емисията е ЕВРО. 

4.4. ПРАВА ПО ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ 

Всички облигации от настоящата емисия осигуряват еднакво право на вземане срещу 
дружеството-емитент. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на 
притежателите си, както следва: 

 

4.4.1. Индивидуални имуществени права 

Право на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 

притежаваните облигации.  Право да получат плащане за погасяване на главницата на 
облигациите имат облигационерите, придобили облигации не по–късно от 3 (три) работни 

дни преди датата на падежа на емисията или датите на падежа на купонните плащания, в 
случай, че емитента използва правото си на предсрочно погасяване на главницата, описано 
в 3.8. Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива 

на емитента или на притежателите на облигациите. Това обстоятелство се удостоверява 
с официално извлечение от книгата за безналични облигации на “ФеърПлей Пропъртис” 

АДСИЦ, която се води от “Централен Депозитар” АД.  Банката, обслужваща емитента, 
извършва погасителните плащания в полза на лицата, които съгласно предоставеното от 
“Централен Депозитар” АД извлечение от книгата на безналичните облигации са 
придобили облигации не по–късно от 3 (три) работни дни преди датата на падежа. В 

петдневния период преди падежа на плащането за погасяване на облигациите не се 
извършват сделки с тях.  Плащането на главницата по облигационния заем се извършва 
от банката, обслужваща емитента, в брой – на каса, или чрез банков превод по посочена от 
облигационера банкова сметка.  Емитентът/упълномощените инвестиционни посредници 

следва да са получили писмено уведомление за банковата сметка, по която облигационерът 
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желае да получи плащането, и подробни инструкции за извършване на плащането не по–
късно от 2 (два) работни дни преди датата на падежа. В случай, че в посочения в 
предходното изречение срок, облигационерът не уведоми емитента за банковата сметка, по 
която желае да получи средствата по лихвеното (купонно) плащане, емитентът открива при 

обслужващата го банка специална сметка на името на съответния облигационер, по която 
прехвърля дължимите средства.  Облигационерите, получили средства по специална сметка 
при обслужващата емитента банка, могат да се разпореждат с тях лично, съответно чрез 
законните си представители, или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно 
след представяне на следните документи: (1) за физически лица - документ за самоличност 
и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно, предоставящо права за 
разпореждане със средства, в случаите на разпореждане чрез пълномощник, а (2) за 
юридически лица - удостоверение за актуално съдебно състояние, документ за 
самоличност на представителя на юридическото лице и оригинал на изрично нотариално 
заверено пълномощно, предоставящо права за разпореждане със средства, в случаите на 
разпореждане чрез пълномощник.   

Право на лихва.  Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, придобили 

облигации от тази емисия не по–късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното 
лихвено плащане.  Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата 
за безналични облигации на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, която се води от “Централен 

Депозитар” АД.   

Лихвените плащания се извършват по реда, по който се изплаща главницата. 

В случай на неизпълнение на задълженията на емитента по облигационния заем - 

право на обезщетение имат всички облигационери по силата на (1) първа по ред 

ипотека на право на строеж, собственост на дружеството, учредена в полза на 

банката - довереник; (2) застраховка на финансовия риск по облигационния заем, 

сключена с банката-довереник. 

Облигациите са извънсъдебно изпълнително основание по смисъла на чл. 237, буква “е” от 
Гражданския процесуален кодекс (т.е. не е необходимо да се води исков процес, съответно 
да е налице съдебно решение в полза на облигационера, а направо се започва 
принудителното изпълнение срещу емитента на облигациите в рамките на изпълнителното 
производство).  Доколкото облигациите ще бъдат обезпечени с ипотека върху право на 
строеж, облигационерите могат да се удовлетворят за вземанията си от стойността на 
ипотекираното ограничено вещно право и всичко изградено в реализация на същото. Също 
така вземанията на облигационерите са гарантирани, чрез застраховка на финансовия риск, 
сключена в ЗПАД “Булстрад”. При несъстоятелност, доколкото емисията облигации ще 
бъде обезпечена с договорна ипотека върху право на строеж, облигационерите ще се 
ползват с привилегиите на обезпечен кредитор в случай на несъстоятелност на емитента. 
Те се включват в списъка на кредиторите с приети от синдика вземания по общия ред. 

Облигационерите се удовлетворят от масата на несъстоятелността, след осребряване на 
имуществото.  Те са първи по ред кредитори за вземания, обезпечени със залог или ипотека 
- от получената сума при реализацията на обезпечението; (чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския 
закон). 

В случай на неизпълнение от страна на емитента на негови задължения съгласно условията 
на емисията (случаите на неизпълнение са посочени подробно по-долу), банката - 

довереник, действайки от името на облигационерите и в техен интерес, пристъпва към 

изпълнение на обезпечението. В случай, че емитентът не е платил, кое да е свое дължимо 
задължение по облигационната емисия в срок не по-дълъг от 5 работни дни от 
настъпването на падежа му, банката – довереник предявява застраховката сключена в 
ЗПАД “Булстрад”, за изплащане на застрахователно обезщетение. По преценка на банката-
довереник, действайки в интерес на облигационерите, едновременно с предявяването на 
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застраховката, може да се пристъпи към принудително изпълнение и на ипотекирания 
имот.  

Ако неизпълнението е настъпило в срока на емисията след прекратяването на 
застрахователния договор, банката – довереник пристъпва към принудително изпълнение 
на ипотекирания имот в срок не по-дълъг от 14 дни от настъпването на неизпълнението. 

 

4.4.2. Неимуществени права 

• Право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите от 
настоящата емисия, като всяка облигация дава право на един глас. 

• Предимствено право на удовлетворяване при ликвидация или несъстоятелност 
на дружеството преди вземанията на акционерите. 

 

4.4.3. Колективни права 

Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от тази емисия образуват отделна група за 
защита на интересите си пред емитента.  Групата на облигационерите от настоящата 
емисия облигации формира свое общо събрание на облигационерите.  В отношенията си с 
дружеството-емитент групата на облигационерите се представлява от банката-довереник.  

Облигационерите упражняват право на решаващ глас при вземане на решение за издаване 
на нова емисия привилегировани облигации.  Съгласно чл. 207, т. 2 от ТЗ всяко решение 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; 

Правата, предоставяни от облигациите – предмет на публичното предлагане, не са и 

не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставени по друг клас ценни 

книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ. 

Съгласно чл. 214, ал. 6, във връзка с ал. 3, т.1 от ТЗ, Общото събрание на акционерите е 
длъжно да разгледа решенията на Общото събрание на облигационерите относно 
предложения за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на 
дружеството или относно издаване на нова емисия привилегировани облигации. 

Банка-довереник на облигационерите 

Емитентът е сключил договор банка-довереник на облигационерите (“Обединена българска 
банка” АД), според който банката поема ангажимента да извършва следните дейности в 
защита на общия интерес на облигационерите: 

1. редовно да анализира финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед 

способността му да изпълнява задълженията си към облигационерите; 
2. в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие да публикува в бюлетина на 

регулирания пазар, където се търгуват облигациите на емитента, и да предостави на на 
Комисията за финансов надзор (КФН) доклад за изтеклия период, съдържащ информацията 
по чл.100б, ал. (3) ЗППЦК относно спазването на условията по облигационния заем, както 
и информация относно: 
 а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия; 
 б) финансовото състояние на емитента с оглед способността да изпълнява 
задълженията си към облигационерите; 
 в) извършените от него действия в изпълнение на задълженията му; 

г) наличието или липсата на нормативно установените пречки банката да е 
довереник на облигационерите. 

3. редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението; 
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4. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията 
облигации. 

При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации, 

банката - довереник на облигационерите е длъжна: 
1. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и 

да предостави на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на 
инвестиционната дейност", уведомление за неизпълнението на емитента и за действията, 
които банката-довереник предприема; 

2. да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси на 
облигационерите, включително: 
 а) да изиска от ЕМИТЕНТА да предостави в срок от 30 дни допълнително 
обезпечение в такъв размер, че общата стойност на обезпечението да е в размер най-малко 
на 120% (сто и двадесет процента) от номиналната стойност на издадените облигации (след 

прекратяване на застрахователния договор за застраховане на финансовия риск); 
 б) да уведоми емитента за размера на облигационния заем, който става изискуем в 
случай на просрочено плащане или на неизпълнение на условията на облигационния заем; 

 в) да пристъпи към изпълнение върху обезпечението на емисията облигации. В 

случай, че емитентът не е платил, кое да е свое дължимо задължение по облигационната 
емисия, банката в срок не по-дълъг от 14 дни от датата на падежа на задължението, 
предявява застраховката на финансовия риск, сключена в ЗПАД “Булстрад”, за изплащане 
на застрахователно обезщетение. По преценка на банката, действайки в интерес на 
облигационерите, едновременно с предявяването на застраховката, може да пристъпи към 

принудително изпълнение върху ипотекирания имот при условията и реда предвидени в 
българското законодателство. Ако неизпълнението е настъпило в срока на емисията след 

прекратяването на застрахователния договор, банката, в срок не по-дълъг от 14 дни от 
настъпването на неплащането, предприема всички действия, предвидени в ЗППЦК и в този 

Договор, за удовлетворяване на облигационерите, включително предприема действия за 
пристъпване към изпълнение върху ипотекирания имот.; 
 г) при възникване на други случай на неизпълнение по емисията - да упражни 

правата по обезпечението и да извърши необходимите действия за  удовлетворяване 
на облигационерите по реда и при условията, предвидени в действащото 

законодателство;  
д) в случай на невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите, 

да предявява искове против емитента на облигациите, включително и/или; 

 е) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на емитента на 
облигациите. 
Банката-довереник поема ангажимента да осъществява дейности за защитата на общите 
интереси и права на облигационерите, конституирани и действащи като Общо събрание на 
облигационерите, не и с оглед защитата на индивидуалните интереси и права на 
облигационерите, за защитата на които те действат от свое име и за своя сметка.  

С ОГЛЕД ЗАЩИТАТА НА ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, 

БАНКАТА-ДОВЕРЕНИК СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОТГОВАРЯ ПИСМЕНО НА ВЪПРОСИ 

НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ. 

По-подробна информация за правата и задълженията на Банката-довереник на 
облигационерите е представена в Раздел 4.13 “Банка-довереник на облигационерите” на 
стр. 26 и сл. от Настоящия документ. 

4.5. ПОДЧИНЕНОСТ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ 

Издаваният облигационен заем не е подчинен на други задължения на емитента и 

погасяването на задълженията на емитента към облигационерите от настоящата емисия не 
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е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други обезпечени и необезпечени 

кредитори.  

4.6. РЕШЕНИЯ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА 

ОБЛИГАЦИИТЕ 

Предлаганите облигации от настоящата емисия се издават на основание решение на 
Общото събрание на акционерите на Дружеството от 06.06.2006 г. и на основание чл. 204, 

ал. 3 от Търговския закон, както и на основание решение на Съвета на директорите на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 03.08.2006 г. и чл. 49 от Устава на Дружеството.  

4.7. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ 

След приключване на първичното предлагане на емисията облигации емитентът ще подаде 
заявление до Комисията за финансов надзор за вписване на емисията в регистъра на КФН с 
цел вторична търговия съгласно чл. 101, ал. 2 от ЗППЦК. След като КФН издаде 
потвърждение на настоящия проспект, емитентът ще подаде заявление за регистриране на 
емисията за търговия на “Българска фондова борса София” АД (БФБ - София).  Ако 
емисията бъде приета за търговия, инвеститорите могат да търгуват облигациите на БФБ – 

София само чрез инвестиционен посредник-член на борсата. 

Физическо или юридическо лице, което иска да закупи или да продаде 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 поръчка за покупка, съответно за продажба на облигации. Инвестиционният 
посредник изпълнява поръчката, ако това е възможно. Борсата, както и инвестиционните 
посредници, чрез които е сключена покупко - продажбата, извършват необходимите 
действия за регистриране на сделката в “Централния депозитар” АД.  Централният 
депозитар извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата за безналични 

облигации на емитента едновременно със заверяване на сметката за безналични облигации 

на купувача с придобитите облигации, съответно задължаване на сметката за безналични 

облигации на продавача с прехвърлените облигации. 

Централният депозитар регистрира сделката в 2-дневен срок от сключването й (Т+2), ако са 
налице необходимите облигации и парични средства и не съществуват други пречки за 
това, и актуализира книгата за безналични облигации на емитента, която се води от него.  
Централният депозитар издава непрехвърлим документ за регистрация в полза на купувача 
на облигациите (депозитарна разписка).  Документът за регистрация се предава на новия 
притежател на облигациите от инвестиционния посредник, с който е сключил договор.  
Страните по договори за замяна, дарение и др., чийто предмет са емитираните облигации, 

както и наследниците на починал облигационер, ползват услугите на инвестиционен 

посредник като регистрационен агент относно вписване на прехвърлянето в регистрите на 
Централния депозитар, съответно във водената от него книга за безналични облигации на 
емитента, включително и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в 
полза на купувача на облигациите. 

Съгласно Решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите на 
емитента за издаване на настоящата облигационна емисия, облигациите могат да се 
прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им. Съгласно 
Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, последните 
нямат право да извършват продажби на ценни книжа, върху които има учреден залог или 

наложен запор.  Поради това облигационери, които са учредили залог върху притежавани 

от тях облигации или върху притежавани от тях облигации е наложен запор, няма да могат 
да ги продават, докато не бъде заличен залогът или вдигат запорът. В случай на особен 

залог на ценни книжа инвестиционният посредник, при който е открита клиентската 
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подсметка на безналичните ценни книжа на залогодателя, изпълнява искането на кредитора 
за тяхната продажба съгласно предвиденото в договора на инвестиционния посредник със 
залогодателя и заложния кредитор и превежда сумата от продажбата на ценните книжа по 
банковата сметка на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози. Извън случая от 
предходното изречение и при условията по чл. 35 от Закона за особените залози по 
писмено искане на съдия-изпълнителя инвестиционният посредник подава необходимите 
данни в Централния депозитар за прехвърляне на ценните книжа на залогодателя от 
личната му сметка или от клиентската му подсметка при инвестиционния посредник в 
клиентска подсметка на заложния кредитор.  В случаите на изпълнително производство и 

производство по несъстоятелност инвестиционният посредник изпълнява писменото 
искане на съдия-изпълнителя, съответно на синдика, за продажба на ценните книжа на 
длъжника. 

Съгласно Правилника на “Българска фондова борса – София” АД сделки с ценни книжа се 
извършват само, ако ценните книжа не са блокирани в “Централен депозитар” АД, не е 
открито производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на ценните книжа, 
емитентът не е в производство по преобразуване, дълговите ценни книжа са с пълни права 
за получаване на дължимите лихви и са платими при настъпил падеж. Търгуването на 
облигациите се прекратява три дни преди падежа на плащането за погасяване на 
облигациите от настоящата емисия. 

4.8. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ИНВЕСТИТОРИТЕ 

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с първичното частно предлагане и последваща 
търговия на БФБ-София на облигациите на Дружеството се уреждат в следните 
нормативни актове и правилници: Търговски закон; Закон за публичното предлагане на 
ценни книжа; Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни 

книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 
ценни книжа; Правилник на Централен депозитар АД и съответните му приложения; 
Правилник на БФБ-София АД и съответните му приложения; Закон за корпоративното 
подоходно облагане; Закон за облагане доходите на физическите лица; Валутен закон; 

Закон за мерките против изпирането на пари. 

Основните нормативни актове, приложими по отношение на облигациите на емитента са: 
при първичното частни предлагане на ценните книжа – Търговския закон, и в последствие 
при листване на облигациите за вторична търговия на БФБ - ЗППЦК и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му.   

4.9. СРОК ДО ПАДЕЖА НА ОБЛИГАЦИИТЕ. СХЕМА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА 

ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ. ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТ НА 

ПЛАЩАНИЯТА И НАЧИН НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО ИМ. ДОХОДНОСТ ДО ПАДЕЖА И 

ЕКВИВАЛЕНТЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. 

 

4.9.1. Падеж на облигациите 

Датата на падежа на облигационния заем е 60 (шестдесет) месеца след датата на 
издаване/сключване/ на настоящата емисия облигации – 15 Август 2011 г.  

 

4.9.2. Схема за погасяване на облигационния заем 

Главница по облигационния заем ще бъде погасена на изцяло на датата на падежа на заема 
или на определената дата и ред съгласно 4.10. Условия, при които емитентът е длъжен да 

изплати предсрочно облигационния заем на стр. 21. 
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4.9.3. Размер на номиналния лихвен процент по облигационната емисия 

Лихвеният процент по настоящата емисия се определя на базата на 6-месечния Euribor 

плюс фиксирана надбавка от 4,0% (четири процента), но не по-малко от 6,75%. Стойността 
на 6-месечния Euribor за първото купонно плащане е към дата на сключване на 
облигационния заем. Стойността на 6-месечния Euribor за всяко следващо купонно 

плащане е към дата, на която е дължимо предходното плащане. Ако датата на предходното 
купонното плащане се пада неработен ден, за следващото купонно плащане важи 

котировката на 6-месечния Euribor за най-близкия предходен работен ден. Например: 
Датата на дължимото купонно плащане се пада в събота. Най-близкия предходен работен 

ден е петък. Индексът за петък е определен в сряда (Т+2). 

 

4.9.4. Описание на индекса, на базата на който се определя лихвения процент 

 Индексът, който служи за основа на плаващия лихвен процент по настоящата 
облигационна емисия, е 6-месечния Euribor (съкращение от Euro Interbank Offered Rate). 

Този индекс е 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. Индексът се котира с вальор Т+2, т.е. например котировка на индекса от понеделник 
важи за сряда. За повече информация: www.euribor.org.  

 

4.9.5. Лихвени плащания.  Периодичност и начин на изчисляване 

Облигационният заем е за срок от 60 (шестдесет) месеца с шестмесечни купонни 

плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху 
номиналната стойност на всяка облигация. 

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки от шестмесечните периоди става на 
базата на следната формула за пресмятането на лихва по лихвена конвенция ISMA Реален 

брой дни/Реален брой дни: 

 

CPN = N*c*(P/Реален брой дни в годината), 

където:  
CPN - сума на шестмесечния купонен доход от една облигация 
N - номинална стойност на една облигация 
c - определеният лихвен процент годишно (6-месечния Euribor плюс фиксирана 

надбавка от 4,0%, но не по-малко от 6,75%) 

P - период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане 
до датата, на която е дължимо следващо купонно плащане 

Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване на 
облигационния. 

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. Невъзможно е да бъде посочен 

размера на следващите лихвени плащания, поради плаващата лихва по облигационната 
емисия и невъзможността да бъде посочена стойността на Euribor за деня на всяко 
следващо лихвено плащане. Стойността на лихвените плащания може да бъде изчислена по 
посочената по горе формула и след като се установи стойността на 6-месечния Euribor за 
всяко следващо купонно плащане на www.euribor.org. 

Погасителен план  на облигационната емисия в евро: 
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Дата на 
издаване 

Дата на 
падежа

Дата на 
лихвеното 

плащане

Брой дни в 
лихвения 
период

Брой дни в 
годината Лихвен процент

Главница
(евро)

15.08.2006 г. 15.08.2011 г. 15.02.2007 г. 184 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.08.2007 г. 181 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.02.2008 г. 184 366 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.08.2008 г. 182 366 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.02.2009 г. 184 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.08.2009 г. 181 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.02.2010 г. 184 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.08.2010 г. 181 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.02.2011 г. 184 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75%

15.08.2011 г. 181 365 6-месечен Euribor + 4,00%, но не по-малко от 6,75% 4 000 000

Общо 1 826 4 000 000  

В случай на предсрочно погасяване на част или на цялата главница съгласно точка 4.10., 

плащанията по главницата по облигационния заем се извършват пропорционално между 
всички облигации.  Плащанията по главницата на облигационния заем се дължат на датата 
на падежа на купонното плащане, следващо датата на решението на Съвета на директорите 
на емитента за предсрочно погасяване, освен ако не е посочено друго в решението на 
Съвета на директорите. В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, 

плащането се извършва на първия следващ работен ден.  

В случай, че на датата, на която емитентът дължи плащане на лихва или главница по 
настоящия облигационен заем емитентът не плати изцяло или частично дължимата сума, то 

емитентът дължи законната лихва за забава на годишна база върху просрочената сума по 

облигационния заем (лихва или главница).  Лихвата за забава се начислява от датата, на 
която дължимото плащане не е платено изцяло, до датата на която всички дължими 

плащания по облигационния заем са изцяло платени на облигационерите.  Лихвата за 
забава се плаща заедно с изплащането на съответните просрочени купонни или главнични 

плащания. 
 

4.9.6. Метод за изчисляване на дохода от дълговите ценни книжа. Еквивалентен 

ефективен годишен лихвен процент 

Доходът от корпоративните облигации от настоящата емисия може да се изчисли по 
формулата за т.нар. “Доходност до падежа”. Доходността до падежа е лихвения процент, 
който изравнява нетната настояща стойност на паричните потоци от облигациите с 
бъдещата им стойност. Както е видно от формулата, доходността до падежа е в пряка 
зависимост с цената на ценните книжа.  

n

n
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NCPN

i
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i

CPN
облигациянаЦенa

)1(
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)1()1( 2
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1

1
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=∑ където,  

CPN – 6-месечното купонно плащане  
i - доходност в % 

n- поредност на купонното плащане 
N- номиналната стойност на облигацията 

Като,  

годинатавднибройРеален

P
NEuriborмесечнияCPN ××+−= %)00,46(

където, 
N – Номинал на ценните книжа 
P - Период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане 

до датата, на която е дължимо следващо купонно плащане 
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Горната формула предполага, че всички парични потоци, генерирани от облигациите ще 
бъдат реинвестирани при един и същи лихвен процент. 

Реализирания доход от инвестиции в облигации от настоящата емисия е зависим от 
периода на държане. При евентуална продажба на цена, по-висока от цената на 
първоначална покупка, реализираната доходност ще е по-висока от доходността до падежа 
и обратното. 

Еквивалентният ефективен годишен лихвен процент се изчислява по следната формула: 

11 −= 







+

n

ЛП
n

ГЛП , където n е броя лихвени плащания годишно. 

4.10. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ИЛИ ЦЕЛИЯ 

ЗАЕМ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА 

ОБЛИГАЦИИТЕ. 

Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на 
емитента 

Емитентът извършва предсрочно изплащане на част или на цялата главница по 
облигационния заем при посочените по-долу условия и ред:  

Емитентът има право по решение на Света на директорите да погаси предсрочно част от 
главницата по облигационния заем. 

Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема влиза в сила от 4-

тото купонно плащане (включително). Емитентът има право да погасява предсрочно не по-
малко от 400 000 евро на всяко предсрочно погасяване.  

Емитентът се задължава да уведоми заместник-председателя на КФН, ръководещ 

управление “Надзор на инвестиционната дейност” и “Българска фондова борса – София” 

АД за решението на Съвета на директорите за предсрочно погасяване на част или цялата 
главница, по реда за последващо разкриване на важна информация, влияеща върху цената 
на ценните книжа, определен в Наредба No.2 на КФН за проспектите при публично 
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и 

други емитенти. Уведомленията се изпращат до КФН и “Българска фондова борса – 

София” АД до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение от Съвета на 
директорите за предсрочно погасяване на главницата, но не по-късно от 10 (десет) работни 

дни преди предстоящо плащане по главницата.  Уведомленията съдържат информация 
относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем. 

Уведомленията следва да се публикуват в бюлетина на “Българска Фондова Борса – 

София” АД. 

В случай, че настоящата емисия не се регистрира за търговия на регулиран пазар, по-
специално на “Българска фондова борса – София” АД, “Неофициален пазар”, Емитентът се 
задължава да уведоми писмено всеки от облигационерите за решението на Съвета на 
директорите на дружеството за предсрочни плащания по главницата до края на работния 
ден следващ деня, в който е взето решението, но не по-късно от 10 (десет) работни дни 

преди предстоящо плащане по главницата.  

Емитентът извършва предсрочното изплащане по главницата на облигационния заем на 
датата на купонното плащане, следващо Решението на Съвета на директорите на емитента 
за предсрочно погасяване на главницата, освен ако не е посочено друго в Решението. В 

случай, че датата за извършване на предплащане съвпадне с неработен ден, плащането се 
извършва на първия следващ работен ден. 
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Предплащането по главницата по облигационния заем се извършва пропорционално между 
всички облигации. 

При предсрочно изплащане на част или пълния размер на главницата по облигационния 
заем по описаните тук ред и условия, емитентът дължи на облигационерите допълнителна 
такса за предплащане в размер на 1% (едно на сто) от размера на предсрочно изплатената 
сума по главницата на облигационния заем.  Таксата за предплащане се изчислява само 

върху размера на предсрочно изплатената главница (не и върху размера на лихвите) и се 
изплаща от емитента на облигационерите едновременно с изплащането на сумите по 
предплащането. 

Емитентът уведомява “Централен Депозитар” АД, заместник-председателя на КФН, 

ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и “Българска фондова борса 
– София” АД за всяко извършено от него предсрочно изплащане по главницата на 
облигационния заем.  Уведомлението се изпраща до КФН, “Централен Депозитар” АД и 

“Българска фондова борса – София” АД до края на работния ден следващ деня, в който 

емитентът е извършил предсрочното изплащане по главницата и съдържа: 1. размера на 
извършеното от емитента предплащане, 2. размера на дължимата от емитента на 
облигационерите такса за предсрочно изплащане на главницата. 
 

Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на на 
притежателите на облигациите (Задължение “Обратно изкупуване”):  

В случай, че:  1) Комисията за финансов надзор издаде отказ за потвърждаване на проспект, 
респективно за вписване в регистъра на Комисията на емисията на “ФеърПлей Пропъртис” 

АДСИЦ за вторично публично предлагане, или 

2) Съветът на директорите на Българска Фондова Борса – София АД откаже 
да регистрира за търговия облигациите от емисията на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

или,  

3) След изтичане на 6 месеца от сключване на облигационния заем, емисията 
облигации не е качена за търговия на пода на “Българска Фондова Борса - София” АД, 

Дружеството или упълномощен от него инвестиционен посредник се задължава в срок от 
20 (двадесет) работни дни от получаване на съответния отказ или изтичане на посочения 
срок да уведоми писмено облигационерите за това. 

До 17.00 часа на 5 (петия) работен ден от получаване на уведомлението по предходното 
изречение, всеки облигационер има право писмено да заяви, че желае да продаде 
облигациите си обратно на емитента.  Дружеството се задължава в срок от 7 (седем) 

работни дни от получаване на писмено заявление за обратно изкупуване от облигационер, 
да изкупи облигациите. На облигационерите, които са заявили, че желаят обратна 
продажба, ведно със съответната лихва за периода на държане, се изплаща дължимата 
емисионна стойност на главницата съобразно номиналната 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 е валидно 
единствено и само при наличие на едно от условията 1), 2) или3) дефинирани в този раздел. 

Съветът на директорите на емитента, също така, има правото и може да взема решение 
облигации от тази емисия да бъдат купувани от дружеството на вторичен пазар по текущи 

пазарни цени. 

4.11. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ 
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4.11.1. Вид и размер на обезпечението. Застраховане на емисията облигации 

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния 
заем и разноските по емисията, Дружеството учредява в полза на Банката - довереник 
(ипотекарен кредитор) при спазване на установените в закона ред и форма следните 
обезпечения: 

4.11.1.1. Първа по ред ипотека върху следното право на строеж, собственост на 
ЕМИТЕНТА:  

- Право на строеж за изграждане във ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, 

разположено в УПИ 089021 /урегулиран поземлен имот нула осем и девет хиляди и 

двадесет и едно/, кв. 89, местността „Св. Иван” по плана на гр. Банско,  на хотел с 
обща разгъната застроена площ от 13 237.45 м² /тринадесет хиляди двеста тридесет 
и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при следното 
разпределение: 1./ ПЪРВО НИВО ПОД ТЕРЕНА, на кота - 8.91 /осем цяло и 

деветдесет и една стотни/, състоящо се от: подземен паркинг с 30 /тридесет/ 
паркоместа, подземна улица, една самостоятелна рампа – входна и изходна; 8 /осем/ 

складови помещения, фоайе на асансьорите, машинно помещение на асансьорите, 
помещение на дизел агрегат и 2 /две/ стълбищни клетки; с обща разгъната застроена 
площ 1238,89 /хиляда двеста тридесет и осем цяло и осемдесет и девет стотни/ кв. 
м.; 2./ ВТОРО НИВО ПОД ТЕРЕНА, на кота - 6.19/минус шест цяло деветнадесет 
стотни/ / - 6.02 /минус шест цяло и две стотни/, състоящо се от: подземен паркинг с 
26 /двадесет и шест/ паркоместа с директен самостоятелен вход-изход; механа с бар-
маркови вина с приблизително 110 /сто и десет/ места, с осигурен достъп от терена 
за посетители, с кухненски и обслужващи помещения, 6 /шест/ складови 

помещения, фоайе на асансьорите, 2 /две/ машинни помещения, перално 
помещение;  с обща разгъната застроена площ 2100,75 /две хиляди и сто цяло и 

седемдесет и пет стотни/ кв. м; 3./ ТРЕТО НИВО ПОД ТЕРЕНА, на кота - 3.60 

/минус три цяло шестдесет стотни/ / -2.62 /минус две цяло и шестдесет и две стотни/, 

състоящо се от конферентен блок с три зали – една зала със 100 /сто/ места и две 
зали с по 20 /двадесет/ места, с център за симултантен превод и гардероби с 
тоалетна; ресторант с приблизително 100 /сто/ места с тераса и гардероб; главен 

вход на хотела с фоайе и рецепция с офис помещение, кът за изчакване, помещения 
на администрацията, парадна стълба за второ ниво, ски гардероб; приемна СПА, 

спортен център със зала фитнес и зала аеробика със съблекални; техническо 
помещение на басейна, помещение с инсталации басейн, резервоар, помещение с 
климатични инсталации, котелно помещение, 2 /две/ складови помещения; с обща 
разгъната застроена площ 2021,48 /две хиляди и двадесет и един цяло и четиридесет 
и осем/ кв. м.; 4./ ПЪРВО НИВО НА И НАД ТЕРЕНА, на кота ± 0.00 /плюс минус 
нула цяло и нула стотни/ / + 0.68 /плюс нула цяло и шестдесет и осем стотни/, 

състоящо се от:  басейн с бар, СПА център, медицински център, детска градина, 
интернет център; парадно стълбище, два бара, разположени около парадното 
стълбище: лоби бар и буда бар; хотелска част с 11 /единадесет/ стаи, всяка със 
самостоятелен санитарен възел и балкон; с обща разгъната застроена площ 1876,61 

/хиляда осемстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и една стотни/ кв. м.; 5./ 

ВТОРО НИВО НАД ТЕРЕНА, на кота + 3.30 /плюс три цяло и тридесет стотни/ / + 

3.53 /плюс три цяло и петдесет и три стотни/,  състоящо се от:  хотелска част с 28 

/двадесет и осем/ стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел и балкон, решени 

на коридорен принцип, с две фоайета-асансьори, СПА кът, помещение за чистачки и 

помещение за камериерки; с обща разгъната застроена площ 1502,46 /хиляда 
петстотин и два цяло и четиридесет и шест стотни/ кв. м.; 6./ ТРЕТО НИВО НАД 

ТЕРЕНА, на кота + 6.15 /плюс шест цяло и петнадесет стотни/ и + 6.38 /плюс шест 
цяло и тридесет и осем стотни/,  състоящо се от:  хотелска част с 28 /двадесет и 
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осем/ стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел и балкон, решени на коридорен 

принцип, с две фоайета - асансьори, СПА  кът,     помещение за   чистачки    и 

помещение за камериерки; с обща разгъната застроена площ 1443,26 /хиляда 
четиристотин четиридесет и три цяло и двадесет и шест стотни/ кв. м.; 7./ 

ЧЕТВЪРТО НИВО НАД ТЕРЕНА, на кота + 9.00 /плюс девет цяло и нула стотни/ 

/ + 9.23 /плюс девет цяло и двадесет и три стотни/,  състоящо се от:  хотелска част с 
26 /двадесет и шест/ стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел и балкон, 

решени на коридорен принцип, с две фоайета-асансьори, СПА кът, помещение за 
чистачки и помещение за камериерки; с обща разгъната застроена площ 1332,66 

/хиляда триста тридесет и две цяло и шестдесет и шест стотни/ кв. м.; 8./ ПЕТО 

НИВО НАД ТЕРЕНА, на коти +11.85 /плюс единадесет цяло и осемдесет и пет 
стотни/ и +12.08 /плюс дванадесет цяло и осем стотни/, състоящо се от:  хотелска 
част с 5 /пет/ единични мансарди и първи нива на 4 /четири/ луксозни мезонета, със 
самостоятелни санитарен възел и балкон, решени на коридорен принцип; ресторант 
за здравословно хранене с тераса и прилежащи кухненски и други сервизни 

помещения, игрална зала с тераса, помещение за чистачки,  медицински център; с 
обща разгъната застроена площ 1001,94 /хиляда и един цяло и деветдесет и четири 

стотни/ кв. м.; 9./ ШЕСТО НИВО НАД ТЕРЕНА, на коти + 14.70 /плюс 
четиринадесет цяло и седемдесет стотни/ и + 14.90 /плюс четиринадесет цяло и 

деветдесет стотни/, състоящо се от: втори нива на 4 /четири/ луксозни мезонета, VIP 

зала с 46 /четиридесет и шест/ места на ресторант за здравословно хранене, 
инсталационно помещение, подпокривно пространство;  с обща разгъната застроена 
площ 719,40 /седемстотин и деветнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв. м. 

4.11.1.2. Застраховка на емисията облигации, покриваща финансовия риск от 
неплащане от страна на емитента на всяко едно негово дължимо плащане по емисията 
облигации. Застраховката ще бъде сключена от банката-довереник със ЗПАД 

“Булстрад”, за пълния срок на емисията и ще покрива главницата, редовната лихва и 

лихва за забава до деня на изплащане на застрахователното обезщетение по сметка на 
банката-довереник.  

Ипотеката се учредява в срок не по-късно от 7 (седем) работни дни, считано от деня на 
сключване на облигационния заем. Договорът за застраховка се сключва не по-късно от 
датата на сключване на облигационния заем. В същия срок се заплаща и първата вноска от 
застрахователната премия. 

Емитентът е длъжен да застрахова изграждащия се хотел със застраховка “Строително 
монтажни рискове”, в срок до (не по-късно от) датата на регистрация на емисията облигации 

в Централен Депозитар АД, като представи оригинал на застрахователната полици и/или 

добавъка към нея на банката – довереник. 

След въвеждане в експлоатация на хотела, в срок до 7 дни след получаване на 
удостоверение за право на ползване, емитентът го застрахова за рискове – пожар, природни 

бедствия, земетресение и други относими.  В договора за застраховка изрично следва да 
бъде посочено, че банката - довереник е получател на застрахователните суми и 

застрахователната сума е не по-малка от 120% от размера на облигационната емисия. 
Застраховката се подновява ежегодно и остава валидно сключена до изпълнение на всички 

задължения на емитента към облигационерите по емисията облигации.  

В случай, че изграждащия се въз основа на ипотекираното право на строеж хотел бъде 
изграден до фаза “Груб строеж” и бъдат представени описаните по-долу документи, 

емитентът има право да поиска от банката – довереник да бъде прекратен договорът за 
застраховка.  

Договорът за застраховка може да бъде прекратен от банката – довереник само в случай че: 
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1. Изграждащия се въз основа на ипотекираното право на строеж хотел е изграден до 
фаза “Груб строеж”; 

2.Емитентът представи удостоверение по чл. 181 от ЗУТ за завършен “Груб строеж” на 
хотела. 

3. Емитентът представи актуалната пазарна оценка на правото на строеж и хотела в 
размер минимум 120% от номиналната стойност на издадените облигации. 

Банката - довереник няма право да откаже искането на емитента за прекратяване на 
договора за застраховка, в случай, че са изпълнение описаните по-горе условия. 

Дружеството се задължава за срока на действието му да не обременява с други тежести 

правото на строеж и в последствие построеният недвижим имот, предмет на обезпечението.  

Към датата на учредяване на обезпечението (учредяване на ипотека и сключване на 
договора за застраховка), същото представлява 123,86% от номиналната стойност на 
главницата на емисията облигации.   

Дружеството се задължава към всеки един момент, за периода на емисията, да поддържа 
следното ниво на обезпечение:  

• Преди изграждането на хотела на етап “Груб строеж” и представянето на 
съответните документи описани по-горе, сбора на обезпечението (стойността 
на ипотекираното право на строеж и покритието на застраховката), е не по-
малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации; 

• След изграждането на хотела на етап “Груб строеж” и представянето на 
съответните документи описани по-горе, сбора на обезпечението (стойността 
на ипотекираното право на строеж и изградения въз основа не него хотел), е 
не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации; 

Дружеството се задължава да уведомява незабавно банката за всяка оценка на 
ипотекирания имот и за всяка промяна във вида и/или стойността на имота, служещ за 
обезпечение по тази емисия облигации.  При промяна в стойността на имота, служещ за 
обезпечение, която води до падане на нивото на обезпечение под нивата, определени в 
предходната алинея, Дружеството се задължава да уведоми незабавно банката и да замести 

в 30-дневен срок този имот с друг на същата или по-голяма стойност, ако той се окаже 
недостатъчен за покриване на задълженията на Дружеството към облигационерите или да 
допълни с друго имущество обезпечението до нивото, определено по-горе.   

Дружеството се задължава при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж 

годишно до погасяване на облигационния заем, да възлага на експерти с необходимата 
квалификация и опит извършването на оценка на ипотекираното имущество по пазарна 
цена. Довереникът на облигационерите може да възложи за сметка на емитента 
извършването на оценка на имуществото - предмет на обезпечението, и когато са налице 
обстоятелства, въз основа на които може да се смята, че е настъпило съществено намаление 
на неговата стойност. 

Дружеството, към датата на подписване на настоящия документ, предоставя като 
приложение към него оценка на правото на строеж. 

Ипотеката се учредява като първа по ред в полза на банката-довереник, а застрахователния 
договор се сключва между банката – довереник и застрахователя, за обезпечаване на:  

• сума в размер на 4 000 000 (четири милиона) Евро, която представлява 
главницата по облигационния заем; 

• всички лихвени плащания по емисията облигации; 

• лихва за просрочие, съгласно т. 3.7.5. от настоящия документ; 
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• вземанията на банката-довереник за разноските по евентуално образувано 
изпълнение върху обезпечението при условията, предвидени в Договора за 
изпълнение функцията “Довереник на облигационерите”. 

 

4.11.2. Оценка на обезпечението към датата на сключване на заема 

Данните за оценителя и за извършената оценка на правото на строеж, включено в 
обезпечението, са както следва: 

“Брайт Консулт” ООД, Булстат 831186265, Лиценз No5918 от 23 юли 1997 г. за оценка на 
недвижими имоти, машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, издаден от Агенция за 
приватизация. 

Обобщени резултати от оценката: 

 І. Право на строеж 

Оценка 1 866 500 

Оценка в евро 954 300 

Като % спрямо главницата 23,86% 

ІІ. Извършени строителни работи до края Юли 2006 

Ликвидационна стойност 929 200 лв. 

Справедлива пазарна 
стойност 

1 044 000 лева 

533 800 евро 

 

4.12. УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ В СЛУЧАЙ НА 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ 

ЗАЕМ.  

4.12.1.Случаи на неизпълнение 

Неизпълнение на емитента по облигационния заем е налице в случай, че: 

• Емитентът не извърши изцяло което и да било свое изискуемо задължение за 
плащане на лихви и/или главница по настоящата емисия облигации в срок от 
5 (пет) работни дни от датата на падежа на съответното плащане; 

• ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си за допълване на обезпечението до 
минимална стойност от 120% (сто и двадесет процента) от номиналната 
стойност на издадените облигации в 30-дневен срок от получаване на 
уведомлението от банката- довереник; 

• Срещу емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност, 
включително и в случаите на чл. 626 от ТЗ, когато откриването на 
производството по несъстоятелност е по молба на емитента; 

• 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. 

4.13. БАНКА – ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ 

ОБЛИГАЦИИ 

 

4.13.1. Данни за банката – довереник на облигационерите 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

Седалище и адрес на управление: София, община “Възраждане”, ул. “Света София” № 5 
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Номер и партида на вписване в търговския регистър, БУЛСТАТ и данъчен номер: 

ОББ АД е вписана в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно решение на 
СГС по ф.д. № 31848/1992 г., том 8, р.ІІ стр. 105, БУЛСТАТ 000694959, Данъчен № 

1224009980 

Лицензия за извършване на дейност като банка:  

Решение на УС на БНБ от 25 февруари 1991 г., актуализирано със Заповед на управителя 
на БНБ № 100-00487/17.11.99 г. 

Данни за лицата с представителна власт: 

Банката се представлява от всеки двама от тримата изпълнителни директори: Стилиян 

Петков Вътев – Главен Изпълнителен директор, Радка Иванова Тончева – Изпълнителен 

директор и Христос Александрос Кацанис – Изпълнителен директор. 

Лице за контакти: 

Владислав Матев – Анализатор, тел. (02) 811 37 55 

 

4.13.2. Права и задължения на банката-довереник спрямо емитента и 

облигационерите. Задължения на емитента спрямо банката-довереник. 

Права и задължения на банката-довереник спрямо емитента  

Банката има право да изисква от Емитента предоставянето единствено и само на 
информация, пряко свързана с извършваните от нея дейности като Довереник на 
облигационерите и определена от съответните нормативни актове. 

При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации, 

довереникът на облигационерите е длъжен: 

• да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват 
облигациите, и да предостави КФН уведомление за неизпълнението на 
емитента и за действията, които банката предприема; 

• да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси 

на облигационерите, включително: 

 - да изиска от ЕМИТЕНТА да предостави в срок от 30 дни допълнително 
обезпечение в такъв размер, че общата стойност на обезпечението да е в 
размер най-малко на 120% (сто и двадесет процента) от номиналната стойност 
на издадените облигации (след прекратяване на застрахователния договор за 
застраховане на финансовия риск); 

 - да уведоми емитента за размера на облигационния заем, който става изискуем 

в случай на неизпълнение на условията на облигационния заем, както и в 
случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения 
към облигационерите; 

 - да пристъпи към изпълнение върху обезпечението на емисията облигации. В 

случай, че емитентът не е платил, кое да е свое дължимо задължение по 
облигационната емисия в срока от 5 работни от настъпването на падежа му, в 
срок не по-дълъг от 14 дни от датата на падежа на задължението, предявява 
застраховката на финансовия риск, сключена в ЗПАД “Булстрад”, за 
изплащане на застрахователно обезщетение. По преценка на банката-
довереник, действайки в интерес на облигационерите, едновременно с 
предявяването на застраховката, може да пристъпи към принудително 
изпълнение върху ипотекирания имот при условията и реда предвидени в 
българското законодателство. Ако неизпълнението е настъпило в срока на 
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емисията след прекратяването на застрахователния договор, банката - 

довереник, в срок не по-дълъг от 14 дни от настъпването на неплащането, 
предприема всички действия, предвидени в ЗППЦК и в този Договор, за 
удовлетворяване на облигационерите, включително предприема действия за 
пристъпване към изпълнение върху ипотекирания имот.  

− при възникване на други случай на неизпълнение по емисията - да упражни 

правата по обезпечението и да извърши необходимите действия за  
удовлетворяване на облигационерите по реда и при условията, предвидени в 
действащото законодателство; 
− в случай на невъзможност за удовлетворяване на вземанията на 
облигационерите, да предявява искове против ЕМИТЕНТА на облигациите, 
включително и/или 

− да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на 
ЕМИТЕНТА на облигациите 

Задължения на банката-довереник спрямо облигационерите 

Банката поема ангажимента да извършва следните дейности в защита на общия интерес на 
облигационерите: 

• редовно да анализира финансовото състояние на емитента на облигациите с 
оглед способността му да изпълнява задълженията си към облигационерите; 

• в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие да публикува в бюлетина на 
регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и да предостави КФН 

доклад за изтеклия период, съдържащ информацията относно спазването на 
условията по облигационния заем, както и информация относно: 

 - състоянието на обезпеченията на облигационната емисия; 

 - финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността 
да изпълнява задълженията си към облигационерите; 

 - извършените от него действия в изпълнение на задълженията му; 

 - наличието или липсата на нормативно установените пречки банката да 
бъде Довереник на облигационерите. 

• редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението. В случай, 

на спадане на съотношението за минимална обезпеченост на облигационната 
емисия - да осигури увеличение на обезпечението до изискуемия минимум в 
срок до 30 дни след установяване на спадането на обезпечението под 
минимално изискуемото ниво 

• да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията 
облигации. 

Довереникът поема ангажимента да осъществява посочените по-горе дейности за защитата 
на общите интереси и права на облигационерите, конституирани и действащи като Общо 
събрание на облигационерите, не и с оглед защитата на индивидуалните интереси и права 
на облигационерите, за защитата на които те действат от свое име и за своя сметка. 

Задължения на емитента към банката-довереник 

Емитентът се задължава: 
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• да предоставя на БАНКАТА отчети за дейността си и друга информация от 
вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в чл. 93а – 100 и 

чл. 100и, ал. 4 от ЗППЦК;  

• да предоставя на Банката-Довереник до 10-о число на месеца, следващ всяко 
тримесечие, подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си 

съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване 
на средствата от облигационния заем, за състоянието на обезпечението, 
включително за съществени изменения на стойността му; 

• да предоставя на БАНКАТА до 20-о число на месеца, следващ всяко 
календарно тримесечие текущи тримесечни финансови отчети и одитиран 

годишен финансов отчет със съдържанието по чл. 23 и сл. от Закона за 
счетоводството; 

• да не учредява други тежести върху Обезпечението, както и да не прехвърля 
на трети лица правата си върху имуществото, предмет на обезпечението. 

• при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно до 
погасяване на облигационния заем, да възлага на експерти с необходимата 
квалификация и опит извършването на оценка на имуществото, предмет на 
обезпечение; 

• да поддържа минимална стойност на обезпечението. 

• да застрахова имущественото обезпечение от датата на получаване на 
разрешение за ползване на сградата от Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), като в договора за застраховка бъде изрично посочено, че 
банката-доверник е  получател на застрахователните суми и 

застрахователната сума е не по-малка от 120% от размера на облигационната 
емисия. Застраховката се подновява ежегодно и остава валидно сключена до 

изпълнение на всички задължения на емитента към облигационерите по 
емисията облигации и към банката-довереник. 

• да уведомява банката-довереник, най-късно до края на следващия работен 

ден за съществено намаление на стойността на имуществото, предмет на 
обезпечението. За “съществено намаление на стойността на имуществото” по 
предходното изречение се има предвид спадане на пазарната цена на 
имуществото с 2% (две на сто) и повече, спрямо последната оценка, 
предоставена на Довереника на облигационерите; 

• в случай, че установи спадане на стойността на обезпечението на емисията, с 
което се нарушава установената в настоящия договор минимална стойност - 
да допълни обезпечението в срок до 30 дни от установяването.;  

• в случай, че емитентът получи писмено уведомление от банката-довереник за 
установено от нея отклонение от минималната стойност на обезпечението, в 
срок до 30 дни след получаване на това уведомление,  да допълни 

обезпечението до размера, посочен от банката-довереник, осигуряващ 

спазването на минималната му стойност, установена в настоящия договор.  

• при поискване  от страна на банката-довереник да осигури извлечение от 
книгата на облигационерите; 

• да уведомява най-късно до следващия работен ден банката-довереник за: 
- подадена молба за ликвидация и/или за образуване на производство по 
несъстоятелност, както и започване на процедура по преобразуване на 
дружеството; 

- насочено срещу обезпечението изпълнително производство; 
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- висящи съдебни, арбитражни или административни производства, по които 
емитента е страна 

- всяка промяна в устава, в състава на управителните или контролните 
органи, както и в акционерната структура на емитента, при която някой от 
акционерите увеличава или намалява участието си в капитала на емитента 
с повече от 10 %.;   

 

Прекратяване на договора с банката-довереник 

Действието на Договора с банката-довереник се прекратява при условията на чл. 100г, ал. 
3-4 от ЗППЦК. 

4.14. НАЛИЧИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕМИТЕНТА В ОТНОШЕНИЕ С 

ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ  

Представител на емитента по отношение на облигационерите е Снежана Йотинска – 

Директор за връзка с инвеститорите. 

4.15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЙТИНГА НА ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

Не е изготвян рейтинг за облигациите от настоящата емисия. 

4.16. ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 206 ОТ 

ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще обнародва в “Държавен 

вестник” покана в едномесечен срок от крайната дата на записване на облигациите от 
настоящата емисия, в която ще бъде посочено времето и мястото на провеждане на първото 
Общо събрание на облигационерите.  Датата на провеждане на първото Общото събрание 
на облигационерите  ще е не по-късно от 30 дни от обнародване на съобщението.  

4.17. ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ 

НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ИМ В ОСА 

В Устава на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не са предвидени изрични разпоредби 

относно условията за провеждане на Общи събрания на облигационерите и 

представителството им в Общото събрание на акционерите.  Относно тези обстоятелства се 
прилагат разпоредбите на чл.чл. 208-214 от ТЗ. 
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5. АНГАЖИМЕНТИ НА ЕМИТЕНТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ 

Дружеството поема ангажимент да предприеме необходимите действия да регистриране на 
настоящата емисия облигации за търговия на “Българска Фондова Борса – София” АД и да   
спазва определени изисквания и съотношения през срока на настоящия облигационен заем.  

Целта на тези ограничения е по-голяма защита на интересите на облигационерите. 

Дружеството е длъжно да спазва изискванията на ТЗ при първичното предлагане на 
облигации и впоследствие, при листване на ценните книжа за вторична търговия на БФБ – 

София на ЗППЦК по отношение на обезпечена емисия облигации.  

1. Емитентът се задължава 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 месеца от сключването на облигационния заем. В случай, че 
емисията не бъде регистрирана за търговия в горепосочения срок, облигационерите могат 
да поискат обратно изкупуване на притежаваните от тях облигации от дружеството 

съгласно процедурата описана в т. 3.8. от настоящия документ. 

2.Съотношение на пазарната стойност на ипотекирания имот спрямо общата сума на 
номиналната стойност на облигационния заем: 1,20 към 1. Това съотношение следва да се 
спазва от емитента след прекратяване на договора за застраховка на финансовия риск. 

3.Емитентът се задължава в случай, на спадане на съотношението за минимална 
обезпеченост на облигационната емисия - да осигури увеличение на обезпечението до 
изискуемия минимум не по-късно от 30  дни от установяване спадането на размера на 
обезпечението под минимално изискуемото ниво. 

4. Емитентът се задължава да уведомява банката-довереник, най-късно до края на 
следващия работен ден за съществено намаление на стойността на имуществото, предмет 
на обезпечението. За “съществено намаление на стойността на имуществото” по 
предходното изречение се има предвид спадане на пазарната цена на имуществото с 2% 

(две на сто) и повече, спрямо последната оценка, предоставена на Довереника на 
облигационерите; Емитентът се задължава да увеличи обезпечението до минимално 
изискуемите размери в срок от 30 работни дни след уведомлението. 

5.Емитентът се задължава да осигури обслужване на задълженията си по настоящата 
облигационна емисия при условия равни на задълженията, произтичащи от договорите му с 
други кредитори, сключени понастоящем, както и от такива, които ще бъдат сключени в 
бъдеще, без приоритет и по-благоприятни условия за други кредитори, на което и да било 
от тях. 
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6. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА 

ОБЛИГАЦИИТЕ НА БФБ-СОФИЯ АД 

6.1. ДАННИ ЗА ВТОРИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ 

6.1.1. Брой и обща номинална стойност (размер на облигационния заем) на 

предлаганите ценни книжа 

Облигационният заем е с обща номинална стойност в размер 4 000 000 (четири милиона) 
евро, разпределен в 4 000 (четири хиляди) броя облигации с единична номинална стойност 
1 000 (хиляда) евро всяка една. 

Всички облигации от емисията се предлагат вторично за публична търговия (след издаване 
на потвърждение на проспекта от КФН и регистрация на емисията пред БФБ). 

6.1.2. Условия и срок на публичното предлагане 

Начален и краен срок 

Търговията с облигации на неофициален пазар на Българска Фондова Борса – София АД 

започва от датата на първия ден за търговия, определен от Съвета на директорите на БФБ - 

София, и се преустановява 5 работни дни преди падежа на емисията, който е                       
15 Август 2011 г. Инвеститорите могат да се обърнат към всички инвестиционни 

посредници – членове на БФБ-София АД за осъществяване на сделка с предлаганите ценни 

книжа. 

Срокът за търговия на облигациите не може да се намалява или увеличава. 

Броят на предлаганите ценни книжа не може да се увеличава или намалява. Няма 
ограничения за минимален или максимален брой облигации, който може да се закупи от 
един инвеститор. 

Условия и ред за закупуване и получаване на удостоверителни документи 

Търговията на емисията облигации на Неофициалния пазар на БФБ-София АД се извършва 
съгласно Правилника на БФБ-София АД. (За допълнителна информация относно 

условията и реда за закупуване на облигациите и получаването на удостоверителни 

документи за това, вж. Ред за прехвърляне на облигациите.) 

Всички ценни книжа от емисията са записани и платени при тяхното първичното 

предлагане.  

Резултатите от вторичното публично предлагане на ценни книжа не подлежат на публично 

обявяване.  Информация за сделките може да се намери в бюлетина на БФБ-София АД. 

6.2. ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

Няма определен план за разпределение на ценните книжа от настоящата емисия. Те се 
предлагат на всички заинтересовани лица(физически и/или юридически лица) без 
ограничения,, като търговията с тях на Неофициалния пазар на корпоративни облигации на 
БФБ-София АД се извършва съгласно Правилника на БФБ-София АД.   

Доколкото е известно на Дружеството неговите акционери или членовете на Съвета на 
директорите не възнамеряват да придобият от предлаганите облигации.  

Емитентът няма информация относно намерението на някое лице да придобие повече от 5 

на сто от предлаганите облигации.  
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6.3. ЦЕНА И РАЗХОДИ 

Цената на предлагане на облигациите от настоящата емисия се определя в зависимост от 
търсенето и предлагането на регулирания пазар.  Не са предвидени специфични разходи от 
емитента, които да се поемат от инвеститорите при вторичното публично предлагане.  
Инвеститорите дължат транзакционни такси при осъществяване на сделките на вторичен 

пазар съгласно Тарифата на БФБ-София АД и Тарифата на инвестиционния(ите) 
посредник(ци) – членове на БФБ-София АД, с които осъществяват сделката. 

Цената, на която емитентът ще предложи облигациите за търговия при стартиране на 
вторичното публично предлагане (цената на въвеждане за търговия на БФБ) ще бъде 
номинала на една облигация (1 000 евро).  

6.4. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 

След потвърждаване на проспекта на вторично публично предлагане от Комисията за 
финансов надзор и вписване на емисията в регистъра по чл.30, ал. 1, т.3 от ЗКФН воден от 
КФН, настоящата емисия облигации ще бъде заявена за търговия на Неофициален пазар на 
облигации на БФБ-София АД. 

Към датата на издаване на Проспекта не се извършва публична или частна подписка за 
дългови ценни книжа от същия или друг клас.   

На 22.07.2006 г. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реши да 
увеличи капитала на дружеството до 50 700 000 лева. Издават се нови 25 350 000 бр. акции 

с номинал и емисионна стойност 1 лев. Новата емисия ще бъде успешна, ако бъдат 
записани най-малко 10 000 000 лева от новия капитал. Броят на издадените права е 
25 350 000 бр., като срещу всяко право ще може да бъде записана една акция. В момента 
тече процедурата по набиране на новия капитал. 

Дружеството не е сключила договори с инвестиционни посредници, които да поемат 
задължение да осигурят ликвидност чрез котировки “купува” и “продава”. 

6.5. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО 

ПРЕДЛАГАНЕ  

Всички притежатели на облигации от настоящата емисия, регистрирани в книгата на 
облигационерите, водена от Централен депозитар АД към датата на приемане на емисията 
за търговия на “ Неофициален пазар на облигации” на БФБ-София АД, могат да предложат 
ценните книжа от емисията за продажба. 

6.6. РАЗХОДИ ЗА ЕМИТЕНТА ПРИ ВТОРИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ 

 

ТАКСА Годишна За срока на 
публичното 

предлагане (5 г.) 

За издаване на потвърждение на проспекта за вторично публично 

предлагане на ценни книжа от КФН: 

Еднократна         5 000 лв. 

Годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор от КФН 200 лв. 1 000 лв. 

Годишна такса за първоначална регистрация и поддържане на 
регистрация на Неофициален пазар на БФБ-София АД 

120 лв.        600 лв. 

Дружеството не дължи възнаграждение на ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД във връзка с 
изготвянето на проспекта на дружеството за вторично публично предлагане на облигациите 
от настоящата емисия. 

Не са предвидени други разходи за емитента при вторичното публично предлагане. 
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7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИ НА 

ДРУЖЕСТВОТО 

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е вписано в търговския регистър с Решение № 1 

/27.08.2005 г. на Софийски градски съд  по ф.д. № 8851 от 28.07.2005 г., вписано в 
Регистъра на търговските дружества под № 95723, том 1273, стр. 149. 

Съгласно чл. 4 от Устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, предметът на дейност на 
Дружеството е: Дружеството се създава за секюритизиране на недвижими имоти и с 
предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни 

книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на 
право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на 
строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг 
или аренда и продажбата им. 

Съгласно устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (Чл. 9. ал. 1 и 2) основната 
инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на 
инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и 

диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Дружеството ще инвестира в 
недвижими имоти (сгради и земя), на територията на Република България, като чрез 
обслужващо дружество ще осъществява експлоатация на придобитите имоти като ги 

отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения. 

7.2. ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РБЪЛГАРИЯ 

Правният режим на сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, 
презграничните преводи и плащания, вноса и износа на български левове и чуждестранна 
валута в наличност се съдържа във Валутния закон и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 

При внос и износ на суми в наличност в размер над 8 000 лева или тяхната равностойност в 
чуждестранна валута, местните и чуждестранните физически лица декларират сумата пред 

митническите органи. При износ на суми в наличност в размер над 25 000 лева или тяхната 
равностойност в чуждестранна валута, местните и чуждестранните лица декларират пред 

митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят 
удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени данъчни 

задължения.  

Преводи и плащания към чужбина по банков път се извършват след деклариране на 
основанието за превода пред съответната банка. При преводи или плащания на валута, 
равностойността на която надхвърля 25 000 лева, пред банката се представят сведения и 

документи, определени в Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при 

извършването на презгранични преводи и плащания.  Чуждестранно лице, което иска да 
преведе в чужбина валута, чиято равностойност надхвърля 25 000 лева, и представляваща 
доход от чуждестранна инвестиция в страната или от прекратяване на такава инвестиция, 
представя пред банката документи, удостоверяващи извършването на инвестицията, 
съответно прекратяването й, и заплащането на дължимите данъци.  

Следователно, чуждестранни лица могат да внасят неограничено количество валута по 

банков път и в наличност. При внос на валута в наличност с левова равностойност над 8 

000 лева, сумата се декларира пред митническите органи. Чуждестранните лица могат да 
изнасят парични средства, представляващи доход от акциите им в дружеството. При износ 
в наличност над 8 000 лева сумата се декларира пред митническите органи. При износ в 



ПРОСПЕКТ ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ С ЕМИТЕНТ ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
35 

наличност на суми над 25 000 лева, пред митническите органи се декларира размера и 

произхода на средствата, и се представя удостоверение за липса на просрочени данъчни 

задължения. Ако по банков път се превежда в чужбина валутната равностойност на 
получени дивиденти, основанието за превода е решението за разпределянето им. То се 
декларира пред банката, а ако сумата във валута надхвърля левовата равностойност на 25 

000 лева, пред банката се представят определени сведения и документи. Ако по банков път 
се превежда в чужбина валутната равностойност на продажната цена на акции, на банката 
се представят договор и/или поръчка за продажба с/до инвестиционен посредник и 

потвърждение за сключена сделка. В случаите, когато се дължат данъци, пред банката се 
представя и удостоверение за заплащането им.   

7.3. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТ 

НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ ПО ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ КЪМ ДАТАТА НА 

ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

7.3.1. Данъчно облагане на доходите на инвеститори - местни лица 

7.3.1.1.Местни физически лица 

Доходите на облигационерите - местни физически лица от корпоративни облигации от 
настоящата емисия могат да бъдат под формата на лихви и / или под формата на 
положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (продажба преди 

падежа на емисията).  Доходите на облигационерите - местни физически лица от 
настоящата емисия се облагат по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица 
(ЗОДФЛ).  Съгласно чл. 12, (1), т. 3 от ЗОДФЛ, доходите получени от местни физически 

лица под формата на лихви и отстъпки от държавни, общински и корпоративни ценни 

книжа не подлежат на данъчно облагане.  Следователно, доходите, получени от 
облигационери – физически лица под формата на лихвени плащания по настоящата емисия 
облигации не подлежат на данъчно облагане. 

7.3.1.2.Местни юридически лица 

Доходите на инвеститорите - местни юридически лица се облагат по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).  Брутният размер на получените лихви по 
настоящата емисия облигации, както и доходите от продажбата им преди падежа на 
емисията под формата на разликата между отчетната стойност и продажната цена, 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 Кодекса за социално осигуряване (КСО) приходите на универсалния и на 
професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, както и приходите от инвестиране на активите на 
универсалния и на професионалния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните 
партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на ЗОДФЛ.  Това важи и за 
приходите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно същия 
Кодекс.   

Съгласно член 62а от ЗКПО колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за 
публично предлагане в Република България, и лицензираните инвестиционни дружества от 
затворен тип по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се облагат с 
корпоративен данък. 
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7.3.2. Инвеститори - чуждестранни лица 

Съгласно чл.12, ал.(2) и (3) от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите на 
инвеститорите - чуждестранни физически и юридически лица и чуждестранни 

неперсонифицирани дружества от лихви и/или положителни разлики от продажба на 
облигации (преди падежа на емисията) се облагат по реда на ЗКПО.  Съгласно чл.34, ал.(4), 

във връзка с чл.12, ал.(2), т.1 и ал.(3) от ЗКПО брутният размер на получените лихви по 
настоящата емисия облигации, както и доходите от продажбата им (като разлика между 
отчетната стойност и продажната цена), които не са реализирани чрез място на стопанска 
дейност в България по смисъла на §1, т.13 от допълнителните разпоредби на ЗКПО или 

определена база в България по смисъла на §1, т.24 от допълнителните разпоредби на 
ЗОДФЛ, се облагат с еднократен окончателен данък при източника в размер на 15% върху 
данъчната основа, 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.  Когато в спогодба 
за избягване на двойно данъчно облагане между РБългария и страната на данъчна 
регистрация на лицето – получател на дохода или в друг международен акт, влезли в сила, 
ратифицирани от РБългария и обнародвани в Държавен вестник, се съдържат разпоредби 

различни от разпоредбите на ЗКПО и ЗОДФЛ, се прилагат разпоредбите на съответната 
спогодба или договор. За прилагането на спогодба за избягване на двойно данъчно 
облагане следва да са налице следните основания: получателят да е представил на платеца 
на дохода, задължен да удържи данъка при източника, следните документи: (1) надлежно 
оформено удостоверение от данъчната администрация по данъчната регистрация на 
получателя на дохода, потвърждаващо,че получателят на дохода е местно лице на другата 
държава и подлежи на данъчно облагане там; (2) декларация от получателя на дохода, че не 
притежава място на стопанска дейност в България, с което полученият доход да е 
действително свързан, и (3) декларация от получателя на дохода, че е негов действителен 

притежател, а не само посредник при получаването.  В случай, че преди датата на дължимо 
плащане не са налице основанията за прилагане на съответната спогодба, описани по - 

горе, платецът на доходите (емитентът в случай на лихвено плащане) удържа еднократен 

окончателен данък при източника в размер на 7% и извършва плащането, намалено със 
сумата на удържания данък. Платецът на доходите 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 данъчна дирекция по данъчната си регистрация.  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 при надлежно искане от негова страна, отправено до компетентните данъчни 

органи.  Доходите от продажбата на облигации от настоящата емисия, като разлика между 
отчетната стойност и продажната цена, на чуждестранни лица и чуждестранни 

неперсонифицирани дружества, които са реализирани чрез място на стопанска дейност в 
България по смисъла на §1, т.13 от допълнителните разпоредби на ЗКПО или определена 
база по смисъла на §1, т.24 от допълнителните разпоредби на ЗОДФЛ, се включват на общо 
основание в облагаемата основа. 

7.4. ДАННИ ЗА ЕКСПЕРТИ 

В настоящият Проспект не са използвани изявление(я) или доклад(и) на експерт(и). 

7.5. ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА 

ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Няма съществени договори, сключени извън обичайната дейност на Дружеството и 

които могат да доведат до задължения или права на член от икономическата група, 



ПРОСПЕКТ ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ С ЕМИТЕНТ ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
37 

съществени за способността на групата да изпълнява задълженията си към притежателите 
на облигации от настоящата емисия по отношение на издадените ценни книжа.  

7.6. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Инвеститорите могат да получат Проспекта (който се състои от регистрационен документ, 
резюме и документ за предлаганите облигации)и приложенията към него, допълнителна 
информация за Дружеството и предлаганите ценни книжа от: 

• “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, район „Лозенец”, бул. “Черни връх” 

№ 51Б, телефон: +359 (2) 819 91 03, тел./факс: 962 13 22, лице за контакт: 
Снежана Йотинска от 10:00 до 17:00часа;  

•  “Ти Би Ай Инвест” ЕAД, гр. София, р-н Оборище, ул. Дунав № 5; тел: +359 (2) 

935 06 42; лице за контакти: Ралица Пеева, Експерт “Корпоративни финанси”, от 
9:00 до 18:00 ч. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС НА ЗАКОННИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

ЕМИТЕНТА  

 
 

Долуподписаният, в качеството си на Изпълнителен директор, представляващ “ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ, с подписа си положен на 01.09.2006 г. декларира, че Документа за 
предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за корпоративни облигации на “ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ, не съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни и отговаря на 
изискванията на закона.  

 

  

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

 

 

........................................... 

Маню Моравенов 
Изпълнителен директор  
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ИЗГОТВИЛИ ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ЧАСТ ОТ 

ПРОСПЕКТА ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 

КОРПОРАТИВНИ ОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ НА ФЕЪРПЛЕЙ 

ПРОПЪРТИС  АДСИЦ 

 
Изброените по долу лица с полагане на подписите си на 01.09.2006 г. на декларират, че: 

(1) при изготвянето на Документа за ценните книжа са положили необходимата грижа за 
неговото съответствие с изискванията на закона;  

(2) доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, 
подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите 
обстоятелства относно Емитента. 

 

 

 

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ  “Ти Би Ай Инвест” ЕАД 

 

 

 

 ........................................... 

 Стоян Тошев 
 Изпълнителен директор 
 

 

 

........................................... ........................................... 

Здравко Иванов Ралица Пеева 
Финансов анализатор Експерт „Корпоративни финанси” 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

1. Копие от Протокола на общото събрание на акционерите на “ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ, съдържащо решението за издаване на емисия облигации. 

2. Копие от Договор за изпълнение функцията “Банка-довереник на 
облигационерите”.  

3. Копие от Протокола на съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, 

съдържащо решението за издаване на емисия облигации. 

4. Копие от Протокола на съвета на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

с решение за приемане на изготвения Проспект. 
5. Копие от пазарна оценка на правото на строеж и на новострояща се сграда. 
6. Копие от нотариален акт за договорна ипотека. 
7. Удостоверение за тежести. 

8. Копие от застраховка. 
9. Удостоверение за присвояване на ISIN код на емисията облигации; 

10. Акт за регистрация на емисията от Централен депозитар; 
11. Удостоверение от обслужващата банка, че е набран пълния размер на 
облигационната емисия. 

 


