
 

 

 

ДО: 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ“ 

 

ДО: 

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД 

 

ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

От „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, 

гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ 

№ 10, с ЕИК 121856059,  

 

относно: преобразуване чрез вливане на 

„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 

201390740 в „Българска банка за развитие“ ЕАД, 

ЕИК 121856059 

 

на основание:  чл. 4 и чл. 12 от ЗСПЗФИ, чл. 27 и 

чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003г. на КФН  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

Уведомяваме Ви, че на 2-ри юни 2014 г. на основание чл. 262д, ал. 1 от ТЗ беше 

сключен договор за преобразуване (наричан тук и по-долу „договорът за преобразуване“) 

между „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“) и 

„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се 

дружество“).  



 

 

По силата на договора за преобразуване се предвижда преобразуване чрез вливане на 

преобразуващото се дружество в приемащото такова. Едноличен собственик на капитала на 

„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД е „Българска банка за развитие“ АД.  

В съответствие с чл. 262к, ал. 1 от ТЗ договорът за преобразуване ще бъде обявен в 

Търговския регистър съответно по партидите на приемащото и преобразуващото се дружество. 

В договора за преобразуване изрично е предвидено, че преобразуването чрез вливане 

на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД в „Българска банка за развитие“ АД ще се 

осъществи единствено и само при условие, че са получени съответните регулаторни 

разрешения и одобрения, включително разрешение от БНБ по чл. 29 във връзка с чл. 29б, ал. 

2 и 3 от ЗКИ. 

 

„Българска банка за развитие“ АД е емитент на облигации, както следва: 

а) 20 000 броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, 

необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с номинална стойност 

1 000 евро всяка, ISIN код BG2100005102, с дата на падежа 15.05.2015г. Емисията облигации 

е вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на 

регулиран пазар с решение № 835 – Е/ 22.12.2010г. на КФН („втора емисия“) 

 

Предстои свикване на общо събрание на облигационерите по втората емисия, на което 

да бъде взето решение относно преобразуването. 

б) 20 000 броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, 

необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с номинална стойност 

1 000 евро всяка, ISIN код BG2100014104, с дата на падежа 31.12.2015г. Емисията облигации 

е вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на 

регулиран пазар с решение № 556 – Е/ 31.08.2011г. на КФН („трета емисия“).  

 

Предстои свикване на общо събрание на облигационерите по третата емисия, на което 

да бъде взето решение относно преобразуването. 

Предстои свикване на общо събрание на акционерите на „Българска банка за 

развитие“ АД, на което да бъде взето решение за  преобразуването. 

Предстои свикване на заседание на Управителния съвет на „Българска банка за 

развитие“ АД, упражняващ правата й на едноличен собственик на капитала на 

„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, на което да бъде взето решение за 

преобразуването. 



 

 

Формата на предвиденото преобразуване е вливането на финансовата институция 

„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД в „Българска банка за развитие“ АД. 

Мотивите за предвиденото преобразуване са: Предвиденото преобразуване има за 

цел чрез създаване на единна кредитна политика на банката, използвайки разполагаемите й и 

възможни  ресурси и инструменти  да създаде условия за промяна в стратегията  на банката 

към стартиране на приоритетно финансиране на микро, малки и средни предприятия при 

улеснен достъп и по-добри лихвени и др. условия 

 

 

С уважение: 

 

 

 

БИЛЯН ЛЮБОМИРОВ БАЛЕВ     ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 


