
“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

 

Информация по чл. 41, ал. 2, т. 3, във връзка с т. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8 и 3.2.9 от 

приложение № 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 

предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 

дружества и другите емитенти на ценни книжа 

към 30. 09. 2006 г. 

 

1. (т. 3.2.4. от Приложение № 3) Извършени строежи, ремонти и подобрения 

на недвижимите имоти. 

 

Към 30.09.2006 г. дружеството е извършило разходи за придобиване на ДМА 

в размер на 28 765 хил. лв., които включват: 

 

� придобито право на строеж и инвестиционни разходи за изграждане на хотел в 

гр. Банско, местността “Св. Иван” – 11 701 хил. лв.; 

� инвестиционни разходи за изграждане на вили с апартаменти в гр. Банско, 

местността “Св. Иван” – 3 982 хил. лв.;  

� инвестиционни разходи за изграждане на вили с апартаменти в гр. Созопол, 

местността “Св. Марина” – 12 586 хил. лв.;   

� извършен инвестиционен разход за придобиване на  недвижим имот в с. 

Черноморец – 496 хил. лв.  

 

 Към 30.09.2006 г. дружеството има незавършено производство в размер на 

2 285 хил.лв., което включва: 

 

� придобити право на строеж, недвижими имоти със степен на завършеност 

„груб строеж” и инвестиционни разходи за изграждане на вилни сгради в 

местността „Санта Марина”, гр. Созопол – 1 967 хил.лв. 

� инвестиционни разходи за изграждане на недвижими имоти в местността 

„Свети Иван”, гр.Банско – 318 хил.лв. 

 

Разходите за изграждане на недвижими имоти, представени като незавършено 

производство, са за имоти, за които има сключени предварителни договори за 

продажба. 

 

2. (т. 3.2.5. от Приложение № 3) Отдадени за ползване срещу заплащане 

недвижими имоти и дела им от общо секюритизираните недвижими имоти. 

 

• През разглежданият период дружеството е възложило управлението на всички 

собствени имоти във ваканционно селище „Санта Марина” на „ФеърПлей 

Пропъртис Мениджмънт” ООД съгласно Анекс №1/01.08.2006 г. за поддръжка и 

управление към Договор за обслужване от 07.09.2005 г. За този период не са 

реализирани приходи от тях. 

 

3. (т. 3.2.8. от Приложение № 3) Дела на неплатените наеми общо от всички 

отдадени под наем недвижими имоти. 

 

• “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ няма неплатени наеми от недвижими имоти. 

 



 

4. (т. 3.2.9. от Приложение № 3) Информация за продажба или покупка на нов 

актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните 

активи, извършена след датата на публикуване на годишния отчет или последния 

междинен отчет. 

 

1. Сключен Предварителен договор с “ИВАН РИЛСКИ ПРОПЪРТИС” ООД  

от 26.07.2006 г. за придобиване в завършен вид на ХОТЕЛ с обща разгъната застроена 

площ 13 237,45 (тринадесет хиляди двеста тридесет и седем цяло и четиридесет и пет 

стотни) кв. м. Общата стойност на договора е EUR 7 013 967 (Седем милиона 

тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем) без включен ДДС.  

 

2.  Сключен Предварителен договор със „Санта Марина” АД от 18.08.2006 г. за 

построяване и покупко-продажба на недвижими имоти (апартаменти и ателиета) във 

ваканционно селище „Санта Марина”, гр.Созопол. Общата стойност на договора е EUR 

2 193 879 (два милиона сто деветдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и девет 

евро) с включен ДДС. 

 

3. Сключен Предварителен договор с „Иван Рилски Пропъртис” ООД от 

18.08.2006 г. за построяване и покупко-продажба на недвижими имоти – апартаменти и 

ателиета във ваканционно селище „Свети Иван Рилски”. Стойността на договора е  

EUR 3 090 288,96 (три милиона деветдесет хиляди двеста осемдесет и осем евро и 

деветдесет и шест евроцента) с включен ДДС. 

 

4. Сключен Предварителен договор със „Санта Марина” АД от 26.09.2006 г. за 

построяване и покупко-продажба на недвижими имоти (апартаменти и ателиета), 

изградени в груб строеж, находящи се в гр. Созопол, УПИ І – 35029, 35050, 35026, 

35027, 35025, 35028 - във Ваканционно селище със сезонен характер „Санта Марина”, 

гр. Созопол. Общата цена на придобиване е EUR 2 339 474 /два милиона триста 

тридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и четири евро/ без включен 

ДДС.  

 

  

 

 

 

 

 

27.10.2006 г. 

 

М.Моравенов - 

(Изп. директор 

на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)

   

 

                  

     

 
 

 


