
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013г. 

 

На редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД, 

проведено на 02.07.2013 г., бе взето решение да бъде разпределен между акционерите на 

Банката дивидент за 2012 г. в размер на  5 393 458,56 лв.  

На редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД бяха 

одобрени и изменения в Устава на Банката, като бяха приети редакции в следните членове от 

Устава: чл. 8, ал. 2, т. 2; чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 и  2. Актуализираният устав на Банката 

е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.07.2013 г. Във връзка с 

приетите изменения в чл. 55, ал. 2 от Устава на Банката, на 18.07.2013 г. в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията е вписана и промяна в начина на представляване, а 

именно - „съвместно от двама изпълнителни директори”.   

Българска банка за развитие стана един от учредителите на Европейската асоциация на 

дългосрочните инвеститори (ELTI) със седалище в Брюксел. Високопоставени лица от 16 

финансови институции, управляващи ресурс за дългосрочно финансиране на стойност над 1.5 

трилиона евро, дадоха старт на организацията на 5 юли 2013 г. в Париж. Основните цели на 

ELTI са осигуряване на дългосрочно финансиране на местните икономики в съответствие с 

целите и инициативите, разработени от ЕК за насърчаване на устойчив и интелигентен растеж, 

създаване на нови работни места, както и активно участие във формирането на политиките на 

ЕС в тази област. Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори ще играе ролята на 

говорител на своите членове в европейския дебат по дългосрочни инвестиции в отношенията 

им с институциите и органите на ЕС, по-специално по отношение на изпълнението на 

следващата Многогодишна финансова рамка (2014-2020), както и на новите финансови 

инструменти, предназначени за насочване на инвестиции към инфраструктурата, малките и 

средните предприятия, иновациите и енергийните проекти.  

На 17.09.2013 г. международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс” потвърди всички 

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- 

 

 



С решение на Надзорния съвет на Българска банка за развитие АД от 28.08.2013 г. 

като членове на Управителният съвет на Банката са освободени г-н Христо Карамфилов и г-н 

Илия Караниколов. Със същото решение на НС на ББР АД за членове на УС са назначени г-н 

Димо Спасов и г-н Билян Балев.  

След така взетото решение на НС, както и във връзка с решения от проведено 

заседание на УС на ББР от 11.09.2013 г., съставът на Управителния съвет на ББР е следният:  

 Димо Евгениев Спасов – Председател на УС и Главен изпълнителен директор;  

 Билян Любомиров Балев – Заместник-председател на УС и изпълнителен директор;  

 Асен Василев Ягодин – Член на УС.  

Съгласно чл. 55, ал. 2 от Устава на Банката, тя се представлява съвместно от двама 

изпълнителни директори, а именно от г-н Димо Спасов и г-н Билян Балев.  

Промяната в членовете на Управителният съвет и представителството на Банката са 

вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 23.09.2013 г. 

 

Размерът на активите на Банката на индивидуална основа към 30.09.2013 г. възлиза на 

1 589 909 хил. лева. 

За периода от началото на годината до 30.09.2013 г. финансовият резултат на Банката 

на индивидуална основа е нетна печалба в размер на 17 563 хил. лева.  

 

Подробна информация относно тримесечния финансов отчет на „ББР” АД е достъпна на 

сайта на Банката – www.bdbank.bg, както и сайта на „Инвестор БГ” www.investor.bg.  
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