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Информация за разпределение на печалбата за 2011г. 
 

съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството 

 

 

1. Предложение на Управителния съвет за разпределение на печалбата 

за 2011г.: 

 
В изпълнение на разпоредбата на § 91 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 г., с която се променя чл. 7, ал. 1 от Закона за Българска банка за 

развитие и в съответствие с чл. 246 от Търговския закон и чл. 34, ал. 1 от Устава на 

Дружеството цялата печалба на ББР АД за 2011 г. в размер на 6 217 772.19 лева да се 

задели във фонд „Резервен“ на Банката. 

 

2. Решение на Общото събрание за разпределение на печалбата за 

2011г. съгласно Протокол от 19 юли 2012г.: 

 
В съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в съответствие с 

разпоредбата на чл. 26 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2012 г., печалбата на Банката за 2011 г., равняваща се 

на 6 217 772.19лева (шест милиона двеста и седемнадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и два лева и деветнадесет стотинки) да бъде разпределена, както следва: 

а) отчисления за фонд „Резервен“ в размер на 10 на сто, равняващи се на 621 777.22 лева 

(шестстотин двадесет и една хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и двадесет и 

две стотинки), в съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2012 г.; 

б) дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от печалбата след приспадане на 

отчисленията за фонд „Резервен“, равняващи се общо на 4 476 795.98 лева (четири 

милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 

деветдесет и осем стотинки), от които 4 476 791.50 лева (четири милиона четиристотин 

седемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки) 

дивидент за Държавата, като акционер притежаващ 99,9999% от капитала на „Българска 

банка за развитие“ АД и 4.48 лева (четири лева и четиридесет и осем стотинки) дивидент 

за Банка „ДСК“ ЕАД, като акционер притежаващ 0.0001% от капитала на „Българска 

банка за развитие“ АД; 

в) останалата част от печалбата след отчисленията по буква „а“ и „б“, равняваща се на 1 

119 198.99 лева (един милион сто и деветнадесет хиляди сто деветдесет и осем лева и 

деветдесет и девет стотинки) за допълнителни резерви на Банката. 

 
 


