
 
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. 

„Българска банка за развитие“ АД (ББР АД) договори заем в размер на 5 млн. евро от 

Европейския инвестиционен фонд по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на 

ЕК. Със средствата Банката за развитие ще създаде нова он-лендинг програма за 

микрокредитиране, която предвижда да съфинансира със свой ресурс. Част от договорения заем 

ще бъде предоставена на дъщерното дружество на банката – „Микрофинансираща институция 

ДЖОБС“ ЕАД (МФИ Джобс) за отпускане на микрокредити и микролизинг.  

Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране в подкрепа на малкия бизнес в 

България. За финансиране могат да кандидатстват микропредприятия с персонал до 10 души и 

годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. 

Максималният размер на отпусканите кредити ще е до левовата равностойност на 25 000 евро, а 

банките-партньори на ББР ще имат възможност да ползват ресурса, като от своя страна го 

предоставят на микропредприятията на възможно най-атрактивни лихвени нива. Със средствата 

няма да се рефинансират вече съществуващи или преструктурирани задължения на компаниите. 

През същия период, „Българска банка за развитие“ АД е подписала и договор с ЕИФ за 

присъединяване към инициативата Social Impact Accelerator (SIA), управлявана от фонда. 

Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни 

предприятия със значимо социално въздействие. Българска банка за развитие е поела ангажимент 

за участие в програмата с 1 млн. евро. 

На 08.09.2015 г. между МФИ Джобс ЕАД и ББР АД беше подписано Споразумение за 

прекратяване на Договор за преобразуване от 02.06.2014 г. Споразумението е обявено по 

партидите на двете дружества (вписване № 20150914103424 по партидата на Банката и вписване              

№ 20150914103421 по партидата на МФИ Джобс) в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията.  

Балансовата стойност на активите на Банката на индивидуална основа към 30.09.2015 г. 

възлиза на 1 813 987 хил. лева, в сравнение с 1 915 488 хил. лева към края на 2014 г.  

За деветте месеца на 2015 г. финансовият резултат на Банката на индивидуална основа е 

нетна печалба в размер на 26 837 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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