Образец
по чл. 9, ал .6

Форма СПБ-9Г
Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
за

тримесечие на
I

II

III

година

IV

Тип на отчета:
първоначален

коригиращ

нулев

1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ
1.1. Наименование:
1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:
2. ЕМИСИЯ
ISIN код:
3. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ
Дата на амортизацията

Валута на емисията

Общ размер на плащането

Размер на плащането за една облигация

Остатъчен размер на емисията

Коментар

1

2

3

4

5

6

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА
Име и фамилия:
Телефон:
Електронна поща:
Дата:

Длъжност:

Eлектронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция "Статистика", тел. (02) 9145 1252 (1442)

Подпис:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Г
Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни
лица на вътрешен или външен пазар
(по образец към чл.9, ал.6 от Наредба № 27 на БНБ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ: С Форма СПБ-9Г всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на
вътрешен или външен пазар, отчитат тримесечно извършени амортизационни плащания по
емисиите, в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

С една форма могат да се отчитат амортизационни плащания само по една емисия.
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на
съответното тримесечие за съответната година. При подаване по електронен път тримесечията се
отбелязват с арабски цифри 1, 2, 3 или 4 съответно за първо, второ, трето и четвърто тримесечие.
СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-9Г се предоставя на БНБ в срок до 15-то число на
месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се
представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.
ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-9Г се подава по електронен път, чрез Портала на
ИСИС, съгласно Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен
път. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на БНБ
(www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми.
ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде първоначален или коригиращ. Отбелязва се код
„P” за първоначален отчет и код “R” за коригиращ отчет.
Индикатор за празна форма
Попълва се код „Y” (да), когато през отчетното тримесечие не се е състояло амортизационно
плащане по емисията дългови ценни книжа. В противен случай се попълва код „N” (не).
При подаване на празна форма за отчетното тримесечие, не се изисква попълване на останалата
част от формата.
II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА
1. МЕСТНО ЛИЦЕ: При електронно подаване на формата се попълва само ЕИК/Код по
БУЛСТАТ на юридическото лице.
2. ЕМИСИЯ
Попълва се ISIN код на емисията, за която се подава отчет.
3. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ
Колона 1. Дата на обратно изкупуване
Посочва се дата на амортизационното плащане във формат: дд.мм.гггг. Полето е задължително.

Колона 2. Валута
Посочва се оригиналната валута на емитиране на ценните книжа с код съгласно Приложение 4
Класификатор на валутите. Полето е задължително.
Колона 3. Общ размер на плащането
Посочва се общият размер на амортизационното плащане във валутата на емитиране на ценните
книжа. Полето е задължително.
Колона 4. Размер на плащането за една облигация
Посочва се размерът на амортизационно плащане за една облигация във валутата на емитиране на
ценните книжа.
Колона 5. Остатъчен размер на емисията
Посочва се размерът на емисията по номинал след амортизационното плащане (непогасената
главница) във валутата на емитиране на ценните книжа.
Колона 6. Коментар
Посочва се допълнителна информация за емисията и/или плащането в свободен текст.
СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: При подаването им по електронен път отчетите се подписват с
електронен подпис.

