
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД ЗА ТРЕТОТО 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. 

 

 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 

за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 

собствения капитал на емитента.   

През изтеклото трето тримесечие на 2015 г. няма настъпили промени в счетоводната 

политика на „Българска банка за развитие” АД. 

 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента. 

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента. 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 

дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, 

преустановяване на дейност. 

През третото тримесечие на 2015 г. не са налице резултати от организационни промени, като 

преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 

дружеството, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.   

През периода Банката е сключила договори за отдаване под наем на офис помещение (с 

наематели „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Национален гаранционен фонд“ 

ЕАД, еднолична собственост на ББР АД) и 5 броя паркоместа, намиращи се в гр. София.  

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, отчитайки 

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-

малко за следващото тримесечие. 

Банката не е публикувала прогнози за резултатите от текущата финансова година. 

 



5.  Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал 

на емитента. 

Към 30.09.2015 г. Банката е страна по следните производства:  

 

Длъжник/ 
Ответник 

Вид дело 
(изпълнително, 

заповедно, 
исково, 

производство по 
несъстоятелност, 

друго) 

Взискател/Ищец/ 
Молител 

Съд № на дело Материален интерес  
(в лева) 

"АГРЕКС 

ТРЕЙДИНГ" ЕООД, 

"ЕКСТЕРИОР 

ДИЗАЙН-ЕС" ООД, 

"ВЕЕР 

ИНЖЕНЕРИНГ" 

ООД, ПАВЕЛ 

АЛЕКСИЕВ 

исково ББР СГС 5878/2012  установителен иск 

ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ исково ББР СГС 15778/2012 частичен установителен 

иск за 100 000 лв. 

"ЕБОНИТ ЛАЙТ" 

ЕООД 

несъстоятелност "ЕС ДИ ЕЙ 

КОНСУЛТ" ЕООД/ 

ББР 

ОС Кюстендил 60/2012 г. 2 017 747,97 лв. 

"БУЛЧЕС" ООД несъстоятелност "БУЛЧЕС" ООД/ 

ББР 

ОС Хасково 160/2010 г. 785 520 лв. 

"ПРОВЕСТ" ЕООД несъстоятелност "ПРОВЕСТ" ООД/ 

ББР 

ОС 

Благоевград 

108/2010 г. 1 047 418,00 лв. 

"МАРТЕКС ФРУТ" 

ЕООД 

несъстоятелност ББР ОС Плевен 61/2007 г. 6 333 801 лв. 

"СТИЛОС" ООД несъстоятелност Георги Георгиев/ 

ББР 

ОС Кюстендил 46/2011 г. 3 422 458,00 лв. 

"ХЛЕБОПРОИЗВОД

СТВО И 

СЛАДКАРСТВО" АД 

несъстоятелност "ХЛЕБОПРОИЗВ

ОДСТВО И 

СЛАДКАРСТВО" 

АД/ 

ББР 

ОС Търговище 58/2010 г. 3 035 972 лв. 



ББР исково „Тийм Тур” ЕООД СРС 17457/2014 г.                                                                                            

(първоначал

но заведено 

като 

№561/2012 

г., по описа 

на СОС)  

14 391 лв. като частичен 

иск 

ББР исково ЧСИ Георги 

Каримов 

СРС 12168/2013 г. 2 000 лв. като частичен 

иск 

ББР исково „Тийм Тур” ЕООД Софийски 

Апелативен 

съд  

485/2015 26 000 лв. като частичен 

иск 

ББР исково „Тийм Тур” ЕООД Софийски 

Апелативен 

съд  

4576/2014 26 000 лв. като частичен 

иск 

"ЕАСТРА" ООД несъстоятелност "ИБО" ООД/ 

ББР 

ОС Ловеч 19/2013 г. 7 059 523 лв. 

"МУЛТИ-МАК" ООД несъстоятелност "ИБО" ООД/ 

ББР 

ОС Ловеч 18/2013 г. - 

/дружеството е 

поръчител по кредитите 

на „Еастра“ ООД (н)/ 

ХРИСТО 

ДРАГАНОВ 

ЛАЗАРОВ 

исково ББР СГС 3478/2014 г. установителен иск 

ХРИСТО 

ДРАГАНОВ 

ЛАЗАРОВ 

исково ББР СГС 6251/2014 г. установителен иск 

"ЕНЕСИ" АД несъстоятелност "Енеси" АД/ 

ББР 

ОС Ямбол 97/2013 г. 824 461,00 лв. 

ПАВЛИН 

НЕДЕЛЧЕВ 

исково ББР СГС 5478/2014 г. установителен иск 

"ПРОПЪРТИ КАМП" 

АД 

несъстоятелност "Теодора турс" 

ЕООД/ 

ББР 

СГС 1122/2013 г.  4 332 309,31 лв. 

"РАЗГРАД 

ИНЖЕНЕРНГ" 

ЕООД 

несъстоятелност ББР АД СГС 1851/2014 г. 11 498 490,72 лв. 



ДЕБЪР 

ООД/АТАНАС 

САМСАРЕВ/ВЕНЦИ

СЛАВ КЪНЕВ 

исково ББР АД СГС 12544/2014, 

ГО, 1-19 

състав 

установителен иск 

ДЕБЪР 

ООД/АТАНАС 

САМСАРЕВ/ВЕНЦИ

СЛАВ КЪНЕВ 

исково ББР АД СГС 12545/2014, 

ГО, 1-5 

състав 

установителен иск 

ДЕБЪР ООД несъстоятелност Дебър ООД/ 

ББР 

ОС Пловдив 724/2014 1 219 937 лв.  

ГОЛФ КЛУБ ИБЪР  несъстоятелност Уникредит 

Булбанк АД/ 

ББР  

СГС т.д. 

1667/2014г. 

3 997 968,97 лв. 

БУДЕВ ЕООД исково ББР АД СГС т.д. 398/2014 596 345 лв. 

"ЕКОЛАЙТ" АД, 

АЛМА КЛИНГЕР, 

ТОНИ БАЕВ /Дог № 

581 

исково ББР СГС 19667/2014 установителен иск 

"ЕКОЛАЙТ" АД, 

АЛМА КЛИНГЕР, 

ТОНИ БАЕВ /Дог № 

582/ 

исково ББР СГС 6165/2014г. установителен иск 

Чепеларе курорт АД несъстоятелност ББР АД ОС Смолян 60/2015 2 900 952,16 лв. 

Община Чепеларе исково ББР АД ОС Смолян т.д. № 

106/2014 

установителен иск 

Община Чепеларе исково ББР АД ОС Смолян т.д. 

№126/2014 

установителен иск 

ББР трудово дело Габриела 

Георгиева 

СРС 18945/2015 г. 15 000 лв. 

ББР трудово дело Радост Борисова СРС 32255/2015 г. 13 515,06 лв. 

ББР трудово дело Радост Борисова СРС 32254/2015 г. иск за отмяна на 

уволнение като 

незаконно и 



възстановяване на 

работа 

ББР трудово дело Десислава 

Нотева 

СРС 40919/2015 г.  13 501,62 лв. 

ББР трудово дело Велислав Велев СРС 40834/2015 г. 10 800 лв. 

"КОРПОРАТИВНА 

ТЪРГОВСКА 

БАНКА" АД 

несъстоятелност  БНБ/ 

ББР 

СГС 7549/2014 г.  68 149 208, 67* 

* Предявените вземания на ББР АД към КТБ АД – в несъстоятелност са в общ размер на 68 149 208,67 лева. Общият 
размер на неприетите вземания на ББР АД към КТБ АД – в несъстоятелност е 96 650, 95 лв., в едно с дължимите законни 
лихви, като в законоустановения срок и по надлежния ред са предявени възражения от страна на ББР АД, Национален 
гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД пред синдиците на КТБ АД –  в несъстоятелност. 
Към настоящия момент не е налична информация дали те са уважени, както и дали общият размер на предявените 
вземания и/или част от него е оспорен от вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават 
общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката, тъй като списъкът на кредиторите, чиито 
вземания са оспорени, все още не е обявен в търговския регистър.  

 

6. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 

дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 

лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и 

срок. 

 

Към 30.09.2015 г.  размерът на отпуснатите заеми на лица, по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от 

Закона за кредитните институции, възлиза на 569 хил. лв.  

 

 

„Българска банка за развитие” АД 

 

 

 

 

Ангел Геков         Илия Кирчев 

Изпълнителен директор       Изпълнителен директор 


