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Hydropower Projects EOOD  

ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД – ЕИК 175409154 

Обобщение на констатациите 

Циркулиращ кредит за целите на записване на капитала на КТБ Да 

Кредит 2 (подробности по-долу), използван за финансиране 
на покупка на ТЦ-ИМЕ на подчинен дълг в КТБ през март 
2014. 

Средства от кредита  използвани за изплащане на собствено или на 
друг клиент задължение 

Да, за усвояване на кредит 2 се използва за погасяване / 
частично изплащане на следните заеми на клиенти: 

 2.8 милиона евро за погасяване на дълга 

към КТБ от Юлита 2002; и 

 5 милиона евро за погасяване на дълга към 
КТБ от Странд Бургас. 

Клиентът „Свързано лице“ ли е според пара.1, т.4 от ЗКИ-  Г-н Бушев и г-н Таков са били директори на  Кен Трейд и 
Хидроенергийни Проекти. Г-н Бушев е бил също 100% 
собственик на Хидроенергийни Проекти по време на 
кредит 1 (виж по-долу) , който е бил отпуснат  и е усвоен 
от КТБ. Като се имат предвид връзките на г-н Бушев и на 
г-н Таков с кен Трейд, която е докладвана  като 
контролирана и / или притежавана от г-н Василев, 
отношенията трябва да са били докладвани като за 
свързани лица. 

Клиентът „икономически свързано лице“ ли е според пара.1, т.5 от 
ЗКИ 

 Вероятни сделки с икономически свързани лица имайки 
предвид отношенията (както в дялови участия, така и в 
общи директори в различни моменти от време) между 
Хидроенергийни Проекти, Кен Трейд, Равас Инвест АД, 
Интегрирани Пътни Системи АД, г-н Бушев и г-н Таков. 

 В кредитното досие на Хидроенергийни Проекти в КТБ, 
секцията за "икономически свързани лица" е празна. 

Кредитополучателят юридическо лице без оперативни дейности ли 
е, включително новоучредени дружества, холдинги, дружества със 
специална инвестиционна цел и други кредитополучатели, чиито 
приходи, ако има такива, са генерирани основно от трети страни, а 
не от оперативни дейности 

Да 

Статус на кредита 141 В просрочие 

Трети страни по предназначението на кредита(кредитите) Не е посочено в правното становище за възстановяване на 
кредита. 

  

                                                                 
141  Просрочие (>90 дни просрочие)/активни/просрочени/прекратени 
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Графика 28: Данни за дружеството и собственост  
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 Подробности за неизплатените кредити 

Кредит 

номер 

Начална 

дата 

Крайна 

дата 

Удължавания Посочена цел Оторизирана 

стойност на 

заема (валута 

в милиони) 

Посочена 

обезпечена 

стойност 

(валута в 

милиони) 

Стойност на 

получения 

кредит (валута 

в милиони) 

Непогасена 

стойност на 

кредита 

валута в 

милиони) 

Данни за 

цесии/урежда

не валута в 

милиони) 

1 24/08/2011 13/11/2014 Приложение No. 1 с 
дата 19-ти Юни 2014 
одобрява изменение 
в срокове за 
погасяване през 
следващите 24 
последователни 
вноски. Това е след 
период на забава на 
лихвени плащания в 
началото на 2014 

За покупка на недвижим имот, ведно с 
общите части на сградата и изграждане на 
поземлен имот, представляващ жилищна 
част на на сградата на апарт хотел, с 
приблизителна обща площ от 20 119 кв.м., 
с идентификатор 10135.2569 .19.9 хотел, 
построен на етап "строи се" в ПИ с 
идентификатор 10135.2569.19, находящ се 
в центъра на град Варна (България), 
курортен комплекс Св.Св. Константин и 
Елена ", с площ от цялата PI 16 164 кв.м., 
със стар идентификатор:. регулирани II-
139 m2 (11), по плана на Св.Св. 
Константин и Елена ", за  финансиране на 
придобиването на акции и увеличение на 
капитала на трети лица. 

EUR23.5 

(BGN46.0) 

EUR23.5 

(BGN46.0) 

EUR22.7 

(BGN44.3) 

EUR17.6 

(BGN34.5) 

Не са 
докладвани 

2 20/03/2014 13/11/2014 Не са докладвани За закупуване на дълготрайни активи EUR8.5 

(BGN16.6) 

EUR8.5 

(BGN16.6) 

EUR8.4 

(BGN16.5 

EUR8.5 

(BGN16.6) 

Не са 
докладвани 

Общо     EUR32.0 
(BGN62.6) 

EUR32.0 
(BGN62.6) 

EUR31.1 
(BGN60.8) 

EUR26.1 
(BGN51.1) 
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Подробности за обезпеченията/гаранциите (високо ниво)142 

Кредит 1 

14.40 Залог върху вземания и други сметки в КТБ. Залогът не е вписан. 

14.41 Първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, закупени с кредита - трябва да се 
учреди в рамките на 30 дни от придобиването им, но не по-късно от 30 септември 2012 г. 
Изглежда, че имотът, който е предназначен да бъде закупен не е завършен, и така ипотеката не 
е учредена. 

Кредит 2 

14.42 Залог върху вземания и други сметки в КТБ. Залогът не е вписан. 

14.43 Залог / ипотека на дълготрайни активи в размер на 125% от кредита, който ще бъде създаден до 
31 юли 2014 г. Залогът не е учреден. 

Резултати от проследяването 

14.44 Постъпленията от получените кредити, усвоени от Хидроенергийни Проекти от КТБ са били 
използвани, както следва: 

Кредит 1 

14.45 23.5 милиона евро са усвоени на следните три транша: 

• 25 август, 2011: 22.6 млн. евро. В обобщение, по-голямата част от усвоения кредит се 
използва както следва: 

— 2.8 милиона евро в крайна сметка се използват за финансиране на основното 
погасяване на дълга, който се дължи на КТБ от Юлита 2002. 

— 5 милиона евро в крайна сметка се използват за финансиране на основното погасяване 
на дълга, дължим на КТБ от Странд Бургас. 

— 1.75 милиона евро са били прехвърлени на Интегрирани Пътни Системи, компания, 
свързана с Хидроенергийни Проекти чрез своя бивш директор и акционер г-н Бушев. 
Ние сме категоризирали Интегрирани Пътни Системи като компания, която е Канал за 
финансиране, което по същество означава, че това е една компания, която се използва, 
за да разпредели средства за голям брой свързани лица 

— 5.06 милиона евро в крайна сметка са прехвърлени на Синектика, компания, бивша 
собственост на Бромак, Евробилд Проджект и Хедж Инвестмънт България. 

— 1.27 милиона евро(точно 2.5 милиона лева) в крайна сметка са прехвърлени в сметката 
на г-н Василев при КТБ; те може да са били след това използвани за финансиране на 
покупка на Бромак на подчинен дълг в КТБ през декември 2012 г. Допълнително 
проследяване ще се извършва във фаза 2. 

— 2.01 милиона евро в крайна сметка са били прехвърлени на сметката на Тауърком 
България ЕАД в КТБ, повечето от които изглежда са били използвани, за да плащат 
фактурите в "PI HOLDING GMBH" на следните дружества: "THOMSON BROADCAST SAS" и 
"ROHDE И SCHWARZ Österreich", които изглеждат като доставчици на технологични 
комуникации. 

- 2 млн евро в крайна сметка са били прехвърлени на сметката ГМ Прес в Банка ДСК, 
България. 

                                                                 
142  На базата на правни становища предоставени на Аликс Партнърс от банката, както и всякакви допълнителни 

разговори, които сме имали с правните съветници на банката прикрепени към досието на клиента. 
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• 20 септември, 2011, 303 000 евро- това усвояване се използва за финансиране на лихвени 
плащания дължими на КТБ по кредита. 

• 27 септември, 2011 532,000 евро - това усвояване се използва за финансиране на лихвени 
плащания дължими на КТБ по кредита. 

Кредит 2 

14.46 8.5 милиона евро, усвоени от КТБ от Хидроенергийни Проекти се използват за финансиране на 
възстановяването / частичното погасяване на главница по кредит към КТБ на Кен Трейд. 

Финансово състояние на дружеството 

14.47 Финансовите отчети, публикувани в Търговския регистър показват, че във финансовите години 
до и включително 31 декември 2010 г., Хидроенергийни Проекти едружество, което не търгува, 
с незначителни активи и пасиви, както и без съобщаване на приходи от търговски операции. От 
31 декември 2011 г., след усвояване на кредита на 1 август 2011 г., финансовите отчети показват 
следното: 

милиона евро 31-дек-13 31- дек -12 31- дек -11 

Дълготрайни активи -  2.50   4.36  

Наличност - - - 

Длъжници  16.55   17.41   17.43  

Други текущи активи  0.22   0.04   0.00  

Общата сума на активите  16.76   19.95   21.79  

 

милиона евро 31- дек -13 31- дек -12 31- дек -11 

Дългосрочен дълг  20.95  - - 

Други задължения нетекущи - - - 

Заеми -  22.55   22.57  

Кредиторите - - - 

Други текущи задължения  0.30  - - 

Средства на акционерите (4.50)  (2.61)  (0.78)  

Общо пасиви  16.76   19.95   21.79  

14.48 Финансовите отчети показват, че дружеството не е било търговска единица, а дружество от 
холдингов тип, с вземания от кредити / дългове, които се дължат на други дружества / и 
дължими кредит(и), за които ние сме наясно, че са към КТБ. 

14.49 Във всяка една от годините от 2011 до 2013 г., Хидроенергийни Проекти е в несъстоятелност 
според баланса, със стойност на активите по-малка от общата сума на дълговете му. 

Текущо състояние на кредита  

14.50 Кредитите са в неизпълнение. Като временна мярка, ние разбираме, , че решение за размера на 
дълга се търси от съдилищата по отношение на неизплатените суми, дължими на КТБ. 

14.51 Също така разбираме, че Хидроенергийни Проекти е подала иск за обявяване за кредитор в 
производството по несъстоятелност за около 5 милиона евро, което представлява 
"придобиване" от Хидроенергийни Проекти на част от притежавания от Бромак подчинен дълг 
от 2011. Не е известно какво, ако е платено нещо, Хидроенергийни Проекти е заплатило по 
отношение на това прехвърляне, но искът е бил отхвърлен. По време на срещата ни с г-жа 
Станислава Милушева, ние я информираме как Бромак финансира покупката на подчинен дълг, 
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ако това може да бъде използвано в случай на жалба срещу отхвърлянето на заявлението за 
искане за обявяване за кредитор. 

14.52 . 
 




