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“БАЛКАНКАР ЗАРЯ”АД ПАВЛИКЕНИ 
 
 

ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА КЪМ 
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ 

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ 
ISIN КОД BG 2100015077, ИЗДАДЕНИ ОТ «БАЛКАНКАР ЗАРЯ» АД, 

ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. 
(01.07.2011 Г. – 30.09.2011 Г.) 

 
 

Във връзка със чл.100е от ЗППЦК през трето тримесечие на 2011 г. като емитент на 
облигации,  Емитентът изпълнява задълженията по облигационната емисия, съгласно поетите условия. 

 
На проведеното на 04.11.2010 г. Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ”АД ISIN BG2100015077, бяха 
приети следните решения, касаещи пряко „Балканкар ЗАРЯ”АД като емитент на облигации: 
 
1. Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077 приема 

следните промени в параметрите на Емисията: 
Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 28 (двадесет и осем) месеца, като падежът на емисията се 

промененя на 22.12.2015 г.  
 
1.2. Погасителният план на облигационния заем се променя както следва: 

Погасителен план на облигационния заем:    
  Дата на 

плащане 
Брой 
дни в 
периода 

Брой дни 
в 

годината 

Лихвен 
процент 

(год.) 

Плащане 
на лихви 

(EUR) 

Плащане на 
главница 

(EUR) 

Остатъчна 
главница 

(EUR) 

Общ 
паричен 
поток 
(EUR) 

1 22/12/2007 183 365 7.25% 199,921.23  5,500,000.00 199,921.23
2 22/06/2008 183 366 7.25% 199,375.00  5,500,000.00 199,375.00
3 22/12/2008 183 366 7.25% 199,375.00  5,500,000.00 199,375.00
4 22/06/2009 182 365 7.25% 198,828.77  5,500,000.00 198,828.77
5 22/12/2009 183 365 7.25% 199,921.23  5,500,000.00 199,921.23
6 22/06/2010 182 365 7.25% 198,828.77  5,500,000.00 198,828.77
7 22/12/2010 183 365 7.25% 199,921.23 0.00 5,500,000.00 199,921.23
8 22/06/2011 182 365 8.25% 226,253.42 100,000.00 5,400,000.00 326,253.42
9 22/12/2011 183 365 8.25% 223,360.27 200,000.00 5,200,000.00 423,360.27
10 22/06/2012 183 366 8.25% 214,500.00 250,000.00 4,950,000.00 464,500.00
11 22/12/2012 183 366 8.25% 204,187.50 300,000.00 4,650,000.00 504,187.50
12 22/06/2013 182 365 8.25% 191,286.99 350,000.00 4,300,000.00 541,286.99
13 22/12/2013 183 365 8.25% 177,860.96 350,000.00 3,950,000.00 527,860.96
14 22/06/2014 182 365 8.25% 162,491.10 350,000.00 3,600,000.00 512,491.10
15 22/12/2014 183 365 8.25% 148,906.85 350,000.00 3,250,000.00 498,906.85
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16 22/06/2015 182 365 8.25% 133,695.21 350,000.00 2,900,000.00 483,695.21
17 22/12/2015 183 365 8.25% 119,952.74 2,900,000.00 0.00 3,019,952.74
        1,495,576.93 5,500,000   8,698,666.27

 
 
1.3. Лихвеният купон по емисията облигации се променя от фиксиран в размер на  7,25% годишно на плаващ, който ще 
се изчислява като сума от стойността на  6месечен EURIBOR два работни дни преди всяко следващо лихвено плащане 
плюс надбавка от 3% (три на сто), като общата му стойност не може да бъде по-малка от 8,25% годишно. Промяната 
влиза в сила от 22.12.2010г. 
 
1.4.  Финансовите показатели, които ”Балканкар Заря” АД трябва да поддържа се променят, както следва: 
 
 1.4.1. ”Балканкар Заря” АД се задължава да поддържа съотношение ”Пасиви към Активи” за съответните 
периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица: 
 
Съотношение: Пасиви/Активи 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Максимално допустима стойност 1.15 1.1 1.0 0.93 0.9 0.8 

 
 1.4.2. ”Балканкар Заря” АД се задължава да поддържа съотношение ”Покритие на разходи за лихви” не 
по-ниско от стойностите, посочени в следната таблица: 
Съотношение: ”Покритие на разходи за 
лихви” 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Минимално допустима стойност n.a. 0.9 1.5 1.85 2.3 2.7 

 
 1.4.3. „Балканкар Заря” АД се задължава да подържа коефициент на „Текуща ликвидност” не по нисък 
от стойностите, посоени в таблицата: 
 

Текуща ликвидност 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Минимална стойност 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 

 
 
1.5. Опцията за предсрочно погасяване се променя както следва: 
Емитенът има право да извършва частично или пълно предсрочно погасяване на главницата по облигационния заем на 
датата на всяко лихвено плащане до падежа на емисия ISIN BG 2100015077, като задължително изпраща до 
облигационерите 30–дневно писмено предизвестие. Погашенията ще бъдат извършвани на пропорционален принцип 
към всички облигационери като Емитентът заплаща чиста цена без натрупана лихва от 101% (сто и едно на сто) спрямо 
номиналната стойност на облигациите, както и всички натрупани към съответния момент лихви.  Предсрочните 
погашения следва да бъдат в размер не по-малък от  50 000 евро или за сума, кратна на минималния размер. 
 
 
2.  Във връзка с промените по параметрите на Емисията „Балканкар Заря” АД се задължава да изпълни /да осигури 

изпълнението на следните допълнителни условия: 
2.1. В срок до края на месец ноември 2010г. емитентът да представи на банката-довереник писмена информация 
относно това кои са неговите обслужващи банки, списък на откритите от него банковите сметки за съхранение на 
парични средства с титуляр „Балканкар Заря” АД, включително  информация за тяхното предназначение; 
2.2. В срок до 15 декември 2010г. емитентът да учреди по надлежния ред залог в полза на банката-довереник  на 
вземанията по всички банкови сметки по предходната точка;  
2.3. В срок до 15 декември 2010г. емитентът да депозира при обслужващите го банки своето неотменимо писмено 
съгласие при поискване от банката-довереник те да предоставят информация относно салда, обороти и извършени 
трансфери, заедно с основанията за това, по банковите сметки с титуляр „Балканкар Заря” АД при тях. 
2.4. Емитентът се задължава през целия срок на емисията до нейното окончателно издължаване  да уведомява в 
писмен вид в срок от пет работни дни банката-довереник за всяка новооткрита и/или закрита банкова сметка с 
титуляр „Балканкар Заря” АД, както и в 15-дневен срок от откриването на всяка банкова сметка да учредява по 
надлежния ред залог в полза на банката-довереник на вземанията за наличностите по сметката. 
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 2.5. Емитентът се задължава да осигури актуализизация на договора за поръчителство от 21.12.2009г. между „КВК 
Инвест” АД и банката-довереник чрез която да се опишат променените условия по облигационния заем и се уговори, че 
задълженията на „КВК инвест” АД по този договор остават в сила до момента, в който „Балканкар Заря” АД погаси сума 
в размер на 1 000 000 евро от главницата по облигационния заем. 
 2.6. Емитентът се задължава да осигури всички постъпления от продажба на дълготрайни материални активи на 
„Балканкар Заря” АД и „Балканкар Руен” АД да постъпват по специално откритите за целта в банката-довереник 
разплащателни сметки в лева с номера, както следва: 

а/ сметка с IBAN BG50BUIN95611000233345 в лева с титуляр -  “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,  
    б/ сметка с IBAN BG39BUIN95611000234222 в лева с титуляр -  “БАЛКАНКАР-РУЕН” АД 
 
3. Общото събрание но облигационерите взема решение да отпаднат следните изисквания към емитента, определени в 
протокол от ОСО от 11.12.2009г.: 
 3.1. Емитентът да учреди особен залог върху съвкупността от вземания по договори за продажба на своя продукция; 
 3.2. „Балканкар Заря” АД да придобие реална собственост върху 100% от капитала на "Уотс Ланка" ООД, 
съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седалище и адрес на управление Терен номер 2, блок Б, Биягама 
Експортна Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регистрирано на 28.01.2008г. по номер РV 62841.”.  

 
4.В случай, че до 31 януари 2011г. емитента не представи доказателства за фактическото увеличение на собствения си 
капитал със сума не по-малка от 1 000 000 лева, Банката-довереник на облигационерите да свика по надлежния ред до 28 
февруари 2011г. Общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISlN код BG 2100015077 от 11.12.2009г. 
 
Съгласно така приетите параметри на финансовите показатели, които Дружеството се задължава да 
спазва, то през настоящото тримесечие се наблюдава отклонение  при  показателя «Покритие на 
разходите за лихви». 
 

  Стойността на показателя «Пасиви/Активи» - 1.215 не съответства на заложената максимална 
стойност– 1.1. 

  
Коефицииентът на покритие на разходите за лихви е в размер на (0.017) , при ниво на минимална 
граница 0.9. Новата минимална граница в размер на 0.9 е приета с решение на общо събрание на 
облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ»АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код 
BG2100015077, проведено на 04.11.2010 г. и на общо събрание на акционерите на „Балканкар 
ЗАРЯ”АД, проведено на 30.03.2011 г. Дружеството се задължава да предприеме действия, с които да  
приведе съотношението “Покритие на разходите за лихви” в съответствие с посочения критерий.  

 
Към 30.09.2011 г. стойността на показателя «Текуща ликвидност» е в размер на 1.503, при минимални 
граници от 1.5. 

 
 
 
 
              Гл.счетоводител:..................                                              Изп.Директор:................ 
                                    /М.Пътова/                                                                    /Д.Иванчов/ 
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