
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. 

 

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

проведено на 26.01.2015 г. бяха одобрени промени в Устава на Банката, като измененията са в 

следните членове: чл. 1; чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2; чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1 и чл. 57, ал. 8. 

Актуализираният Устав бе обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 

18.02.2015 г.   

На 09.03.2015 г., международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитните 

рейтинги на Българска банка за развитие (ББР). Дългосрочният инвестиционен рейтинг остава 

“ВВВ-” със стабилна перспектива, с което ББР запазва позицията си сред банките с най-висок 

кредитен рейтинг в страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) и рейтингът за подкрепа са 

потвърдени респективно на нива F3 и 2.  

На 31.03.2015 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Българска банка за 

развитие и Международната инвестиционна банка. Документът определя основните области на 

съвместна дейност, сред които е отпускането на синдикирани заеми по проекти от взаимен интерес 

за двете банки в България, с акцент върху компании от реалния сектор, които искат да развиват 

бизнеса си и да реализират нови инвестиции. Двете банки ще споделят риска по кредитите, което 

ще позволи по-голям размер на инвестициите и постигането на по-добри лихвени условия за 

крайните клиенти. 

През първото тримесечие на 2015 г. Българска банка за развитие стартира нова програма за 

финансиране за малките и средни фирми чрез търговските банки в страната. ББР ще предостави 

ресурс на банките в размер на 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно 

кредитиране. При успех на инициативата бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева. 

Програмата предвижда възможност ББР да поема част от риска по предоставените от банките-

партньори кредити за бизнеса в размер до 30% от стойността на отделните експозиции.  

Лихвата, при която банките ще могат да получават предоставения от ББР ресурс, е в размер на 

тримесечния EURIBOR + 1,8%. Ако се възползват от опцията за споделяне на риска от неплащане 

по заеми, банките ще плащат лихва в размер тримесечния EURIBOR + 1,9%. 

На малкия и среден бизнес ще се предоставят кредити до 3 млн. лева при максимална 

годишна лихва, формирана на база 3М EURIBOR + до 4,7 % при споделяне на риска от ББР и на 

база 3М EURIBOR + до 4,9 % ако ББР не е поела гаранционен ангажимент. 

ББР ще даде възможност и за рефинансиране на инвестиционни кредити, предоставени 

след 01.07.2014 г., при които, вследствие на финансираната от банката-партньор инвестиция, са 

открити и се поддържат за срока на кредита над 30 нови работни места. Фирми, които реализират 

инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, 

Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил, могат да кандидатстват за 

рефинансиране на кредити, отпуснати след 01.01.2014 г.  



 

Балансовата стойност на активите на Банката на индивидуална основа към 31.03.2015 г. 

възлиза на 1 930 343  хил. лева., в сравнение с 1 915 488 хил. лв. към края на 2014 г.  

За първото тримесечие на 2015 г., финансовият резултат на Банката на индивидуална 

основа е нетна печалба в размер на 12 834 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.  

   

 

 

Билян Балев        Илия Кирчев 

Изпълнителен директор      Изпълнителен директор 
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