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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името „Насърчителна 

банка” АД. През април 2008 г. е променено наименованието в „Българска банка за 

развитие” АД, с приемането на специален закон от Народното събрание на Република 

България. 

Мисията на Българска банка за развитие АД е да бъде съвременна банкова 

институция, стремяща се да използва в максимална степен уникалната си позиция на 

местния банков пазар за прилагане на държавната политика в българската икономика, като 

основен фокус на банката са местните малки и средни предприятия (МСП), проектното 

финансиране на експортно ориентирани компании, както и инвестиционното банкиране на 

публични проекти с национално значение.  

Реализирайки потенциала си на уникална за местния пазар институция, ББР ще се 

превърне в една от системно важните банки в България, допринасяща с дейността си за 

осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия до финансов ресурс, 

като в същото време ще предоставя необходимите инструменти за ефикасно прилагане на 

държавната политика в икономиката с оглед гарантиране устойчивото развитие на страната.  

ВЪНШНА СРЕДА  

Според предварителните данни на НСИ физическият обем на БВП е нараснал с 0.9% 

през 2013 г. Основен двигател на растежа е външното търсене, докато и крайното 

потребление и бруто образуването на основен капитал регистрират спадове (съответно от 

1,4% и от 0,3%) в реално изражение на годишна база. Стойността на БВП в текущи цени е 

78,1 млрд.лв. 

За периода февруари 2013 – януари 2014 г. текущата сметка на платежния баланс 

реализира излишък в размер на 557 млн. евро или 1,4% от очаквания БВП за 2014 г. 

Влезлите преки чуждестранни инвестиции в страната през последните дванадесет месеца са 

на стойност от 1 079,9 млн. евро или 2,6% от БВП за 2014 г. Подтиснатото индивидуално 

потребление и инвестиционно търсене са сред основните фактори за високото 

положително салдо по текущата сметка. 



Индексът на потребителските цени в страната се задържа на много ниски равнища. 

Натрупаната инфлация през първите два месеца на 2014 г. (национален индекс) е 

отрицателна в размер на -0,6%. Според данните от Наблюдението на Работната сила през 

четвъртото тримесечие на 2013 г. нивото на безработица е 13,2% и е с 0,7 процентни 

пункта по-високо спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. 

Към края на февруари 2014 г. активите на банковата система са на стойност 86,6 

млрд. лева и нарастват с 1,0% спрямо края на 2013 г. Привлечените средства са на 

стойност 74,6 млрд.лв. и също са се увеличили с 1% спрямо края на предходната година. 

През първите два месеца на 2014 г. се забелязва леко оживление в динамиката на 

кредитите. Към края на февруари общият обем на кредитите е на стойност 68,9 млрд.лв. 

(увеличение от 1,2% спрямо декември 2013 г. и с 5,2% на годишна база). Кредитите за 

фирми са на стойност от 38,5 млрд.лв. и се увеличават с 0,5% спрямо края на 2013 г. и с 

1,7% на годишна база. 

Качеството на кредитния портфейл претърпява минимални изменения. Според 

данните от надзорната статистика на БНБ делът на лошите и преструктурирани експозиции 

към края на декември е 16,9%. 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

Българска банка за развитие продължава да работи активно върху поставените й 

цели, като същевременно поддържа добри нива на ликвидност и качество на кредитния 

портфейл. Банката акцентира върху адекватното управление на основните категории риск, 

на които е изложена, а именно: кредитен, лихвен, пазарен и операционен. За целта ББР 

използва комплекс от методи и процедури за идентифициране, измерване и контрол на 

рисковите си експозиции.  

Към 31.03.2014 г., размерът на активите на Банката възлиза на 1 724 344 хил. лв., 

в сравнение с 1 783 022 хил. лв. в края на 2013 г.  

Кредитната дейност на ББР се изразява както в директното предоставяне на заемни 

средства, така и посредством програми (продукти) за кредитиране на търговски банки, 

които с получените средства предоставят кредити на МСП (в т.ч. и селскостопански 

производители) или т.нар. он-лендинг.  

Към 31.03.2014 г. размерът на предоставените на местни банки кредити за он - 

лендинг и други вземанията от банки, основаващи се на кредитни сделки, възлиза на 326 

804 хил. лв.  

В началото на 2014 г. ББР стартира нова он-лендинг програма за целево 

финансиране на търговските банки в подкрепа на земеделските производители в България. 

Към 31.03.2014 г. са сключени договори с по-голяма част от банките-партньори, като 

предстои усвояване на договорените средства.  

Към 31.03.2014 г. брутният размер на портфейла на Банката от директно 

предоставени кредити нараства номинално с около 40 млн. лв. спрямо края на 2013 г. 



Размерът на одобрените, но неусвоени кредити към края на първото тримесечие на 2014 г. 

е 81,9 млн. лева. През първото тримесечие на 2014 г. ББР е отпуснала 101 млн. лв. нови 

бизнес кредити. 

През първото тримесечие на 2014 г. ББР стартира нова програма за експортно 

финансиране, разработена съвместно с Българската агенция за експортно застраховане 

(БАЕЗ), като основната цел на програмата е да увеличи конкурентоспособността на 

българските износители.  

Към 31.03.2014 г. портфейлът от ценни книжа на разположение за продажба 

възлиза на 179 096 хил. лв., или нетно увеличение от 22 567 хил. лв. спрямо края на 

2013 г. Банката продължава да използва инвестиции в дългови ценни книжа като 

инструмент за по-добро управление на временно наличните свободни средства на Банката.  

Паричните средства на Банката в каса и по разплащателна сметка в Централната 

банка възлизат на 120 105 хил. лв.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

Към 31.03.2014 г. с най-голям дял в пасивите на Банката продължават да бъдат  

привлечените депозити от други клиенти, различни от кредитни институции – 56,48%, като 

стойността им възлиза на 584 442 хил. лв., в сравнение с 629 138 хил. лв. в края на 2013 

г. Намалението спрямо края на 2013 г. се дължи на промяна в размера на средствата, 

поддържани в ББР от неин голям клиент.     

Привлечените средства от международни институции намалява до 256 649 хил. лв., 

а делът им от пасивите на Банката е 24,81%.  

За нормалното функциониране на ББР се поддържа оптимално ниво на ликвидност. 

Към 31.03.2014 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 42,99%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

Към 31.03.2014 г., Банката реализира нетна печалба в размер на 14 698 хил. лв. 

или с 44.07% над нивото за същия период на 2013 г. Нетният лихвен доход към края на 

първото тримесечие на 2014 г. възлиза на 13 522 хил. лв., или с 3,23% по-ниско спрямо  

аналогичния период на 2013 г. Нетните приходи от такси и комисиони възлизат на 379 хил. 

лв., в сравнение с 391 хил. лв. за същия период на 2013 г. По-ниските стойности на 

нетните лихвени приходи са резултат от общото намаление на лихвените нива както по 

предоставените от Банката кредити, така и по привлеченият от институцията ресурс.   

През първото тримесечие на 2014 г. административните разходи на Банката 

намаляват с 10,25% спрямо същия период на 2013 г.  



Към 31.03.2014 г. са реализирани нетни приходи от намаление на обезценки и 

провизии в размер на 4 278 лв. в резултат на събиране и стабилизиране на унаследени от 

минали периоди проблемни вземания.  

 

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно 

нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на 

рисковите й активи. Към 31.03.2014 г. собственият капитал на Банката, изчислен съгласно 

разпоредбите на Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките, възлиза на 

575 562 хил. лв., а съотношението на обща капиталова адекватност на банката възлиза на 

47,31%, в сравнение с изискваните от регулатора 12%.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  

2014 Г.  

 

На 10.01.2014 г. Търговския регистър към Агенцията по вписванията бе вписано 

избирането на г-н Иван Христов като изпълнителен директор и представляващ Българска 

банка за развитие.  

През първото тримесечие на 2014 г. ББР стартира нова програма за експортно 

финансиране, разработена съвместно с Българската агенция за експортно застраховане 

(БАЕЗ), като основната цел на програмата е да увеличи конкурентоспособността на 

българските износители. По линиите за пред-експортно и след-експортно финансиране 

могат да кандидатстват експортно ориентирани предприятия, които реализират износ на 

стоки и услуги на чужди пазари. ББР приема застрахователните полици от БАЕЗ като 

валидно обезпечение по кредитите. За кредитополучателите, които се възползват от 

възможността да ползват застрахователните продукти на БАЕЗ е предвидена 

преференциална лихва.   

В началото на 2014 г. ББР стартира нова он-лендинг програма за целево 

финансиране на търговските банки в подкрепа на земеделските производители в България. 

С предоставеният от ББР ресурс, банките-партньори могат да предоставят инвестиционно и 

оборотно финансиране на производители от селскостопанския сектор, при преференциален 

лихвен процент. При този продукт банките-партньори имат възможност да рефинансират и 

съществуващи кредити (до 25% от предоставения от ББР ресурс), което дава възможност 

да бъдат облекчени условията по вече отпуснати заеми на тези производители. Предстои 

усвояване на договорените средства.  

На 28.03.2014 г. международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди 

кредитните рейтинги на Българска банка за развитие, както следва:  

-  Дългосрочният кредитен рейтинг (Long-term IDR): ВВВ-  със стабилна перспектива; 



-  Краткосрочен кредитен рейтинг (Short-term IDR): F3;  

-  Рейтинг на подкрепа (Support rating): 2;  

-  Support rating floor: BBB- 

Оценката на агенцията е периодична и е в резултат на редовния преглед на 

финансовото състояние на Банката.  

 

 

„Българска банка за развитие” АД  

 

 

Димо Спасов        Билян Балев  

Главен изпълнителен директор     Изпълнителен директор 

   

    

      


