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Изх.№ 4055/19.09.2022 

ДО “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – 

СОФИЯ” АД 

София 1303, Ул. ”Три уши” 10 

Тел. 02/937 09 34 

 

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД 

ЕИК 814191256 

ПАВЛИКЕНИ, УЛ.”ТОШО КЪТЕВ” 1, 

Представлявано от  

Венцислав Кирилов Стойнев – 

Изпълнителен директор 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

На основание  чл. 100е, ал.1, т.3, б.“г“ от ЗППЦК, чл. 100ц, ал.2 

от ЗППЦК, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 към част ІІІ. от Правилника за 

дейността на  Българска фондова борса АД, Ви уведомяваме за 

наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 

22.09.2022г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code 

BG2100015077, издадени от “Балканкар ЗАРЯ”АД /4BUA/. 

 

 

1.Идентификация на емисията  

- Емисия BG2100015077 

- Eмитент „Балканкар ЗАРЯ”АД 

- Брой облигации: 5 500 (пет хиляди и петстотин) 

- Номинал на една облигация: 1 000 (хиляда) евро 

- Номинал на емисията: 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) евро 



 

1, Tosho Katev Street 

Veliko Tarnovo District 

5200 Pavlikeni, Bulgaria 

switchboard: +359 610/52501 

fax: +359 610/52603 

info@balkancarzarya.com  

Balkancar ZARYA AD is a Public Limited Company. The Company's shares 

trade on Bulgarian Stock Exchange (www.bse-sofia.bg) under the symbol "4BU".  

The Company is registered with the Trade Register (www.brra.bg) under the 

unified identification code 814191256. 

VAT No: BG 814191256 

www.balkancarzarya.com 
 

 

 

 2. Информация за плащането 

 Общо дължима сума: 292 371 лв. (двеста деветдесет и две хиляди триста 

седемдесет и един лева) 

- Дължима сума за главница: 164 876.47лв. (сто шестдесет и четири хиляди 

осемстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) 

- Дължима сума за лихва: 127 494.53лв. (сто двадесет и седем хиляди 

четиристотин деветдесет  и четири лева и петдесет и три стотинки) 

 

Нареденото плащане в размер на 292 371 лв. е разпределено както следва: 

 

- Общо плащане на главница: 164 876.47 лв. (сто шестдесет и четири хиляди 

осемстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) 

 Плащане на главница на една облигация- 29.97 лева (двадесет и девет лева  

и деветдесет и седем стотинки) 

- Общо плащане на лихва: 127 494.53 лв. (сто двадесет и седем хиляди 

четиристотин деветдесет  и четири лева и петдесет и три стотинки) 

 Плащане на лихви на една облигация- 23.18 лева (двадесет и три лева и 

осемнадесет стотинки) 

 

 

Дата на падеж на плащането: 22.09.2022г. 

- Дата за издаване на книга на облигационерите към която вписаните лица 

имат право на лихвено и главнично плащане: 19.03.2022 г.  

 

 

 Гр. Павликени 

септември 2022 г. 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 


