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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.2, Т.6  

ОТ НАРЕДБА №2 към 31.03.2017 г. 

 

1. Размер на вземанията на „ФЕЕИ” АДСИЦ  
Към 31.12.2016 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла 
на „ФЕЕИ” АДСИЦ е 16 047 533,09лева. 
 

2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на 
вземанията. 
От портфейла на дружеството са тридесет и пет от секюритизираните 
вземания са необслужвани към 31.03.2017 г. Техният остатъчен дял спрямо 
номиналния остатъчен размер на всички вземания е 92.89 % (14 907 
195,06лв.). Дружеството няма просрочени вземания за периода.  
 
Вид и размер на обезпечението и срок на падежа на вземанията за 
вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията. 
Няма такива вземания в портфейла на дружеството. 
 

3. Съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията. 
Договорите в портфейла на дружеството нямат обезпечения. 
 

4. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията. 
Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 
31.03.2017 г. е 41.02 месеца. 
 

5. Класификация на вземанията. 
 
Към 31.03.2017 г. в портфейла на дружеството са общо 46 (четиридесет) 
договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от 
оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е 
както следва: 

Срочност Брой % 
До 3 години 35 76,09% 

До 5 години 3 6,52% 

До 7 години 8 17,39% 
 

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и 
оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на „ФЕЕИ” 
АДСИЦ към 31.03.2017 г. се разпределят както следва: 
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Тип основен договор % 

ЕСКО договори и договори за енергийна 
ефективност с общини 

85,87% 

Договори в индустрията 
14,10% 

Договори за парично вземане 0,03% 
 

 
 

6. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, 
надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за 
такива сделки, извършени след датата на публикуване на  тримесечния 
отчет. 
През отчетния период не са сключвани такива сделки.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


