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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ГРУПАТА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ  

КЪМ 30.09.2014 Г. 

(неодитиран) 
 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Група Българска банка за развитие (Групата ББР) включва Българска банка за развитие 
АД (ББР АД) и нейните дъщерни дружества – Национален гаранционен фонд ЕАД (НГФ) и 
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД (МФИ), в които Банката е едноличен собственик на 
капитала.  

Българска банка за развитие АД 

Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка 
АД. През април 2008г. 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, проектното финансиране на експортно ориентирани 
компании, както и инвестиционното банкиране на публични проекти с национално значение.  

Национален гаранционен фонд ЕАД  

Национален гаранционен фонд е дружество, учредено на 12.08.2008 г. въз основа на 
Закона за Българската банка за развитие. Целта на НГФ е да консолидира гаранционната 
продуктова линия на ББР АД и да осигурява гаранции на малки и средни предприятия чрез 
търговските мрежи на търговските банки. Прилагането на гаранционната схема улеснява 
финансирането за МСП и намалява риска, поеман от търговските банки в страната, кредитиращи 
МСП.  

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД  

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД (МФИ Джобс) е учредена от ББР АД на 
23.12.2010 г. в изпълнение на решение на Министерския съвет номер 818 от 16.11.2010 г. 
Основна цел на МФИ ДЖОБС е да предоставя достъп до финансиране на микро и малки 
предприятия в т.ч. и стартиращи предприемачи, като по този начин намалява тяхната 
„изключеност” от пазара на финансови услуги и им дава възможност да развият своя бизнес и да 
изградят добра кредитна история.  

На 31.10.2013 г. бе взето решение от УС на ББР за предприеме на необходимите 
действия, целящи преобразуването на МФИ чрез вливането му в Банката. На 02.06.2014 г. между 
ББР и МФИ Джобс се сключи договор за преобразуване чрез вливане на МФИ в Банката. Същият 
е обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията  на 09.06.2014 г.  
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ВЪНШНА СРЕДА  

През второто тримесечие на 2014 г. физическият обем на БВП нараства с 2,1% (сезонно 

неизгладени данни). Ръстът на икономиката през периода април-юни 2014 г. се дължи както на 

вътрешното (реалният ръст на крайното потребление е 0,7%, а на бруто капитало образуването 

е 2,7%), така и на външното търсене. Ръстът на износа се укорява до 3,4% на годишна база, 

докато този на вноса се забавя до 2,0%. 

За периода август 2013 – юли 2014 г. текущата сметка на платежния баланс реализира 

излишък в размер на 986,5 млн. евро или 2,4% от очаквания БВП за 2014 г. Влезлите преки 

чуждестранни инвестиции в страната през последните дванадесет месеца са на стойност от 

911,2 млн. евро или 2,3% от БВП за 2014 г. 

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

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

в размер на -1,2%. Според данните от Наблюдението на Работната сила през второто 

тримесечие на 2014 г. нивото на безработица е 11,5% и е с 1,5 процентни пункта по-ниско 

спрямо второто тримесечие на 2013 г. 

Към края на август активите на банковата система са на стойност 87,4 млрд. лева и 

нарастват с 1,9% спрямо края на 2013 г. Привлечените средства са на стойност 75,8 млрд.лв. и 

са се увеличили с 2,6% спрямо края на предходната година. 

Към края на август общият обем на кредитите е на стойност 71,2 млрд.лв. (увеличение от 

4,5% спрямо декември 2013 г. и 7,5% на годишна база). Кредитите за фирми са на стойност от 

39,6 млрд.лв. и се увеличават с 3,3% спрямо края на 2013 г. и с 4,3% на годишна база. 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР 

Към 30.09.2014 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 862 029 хил. лева.  

Групата на ББР АД поддържа добри нива на ликвидност и значително по-добро от 
средното за банковата система качество на кредитния портфейл. Групата ББР акцентира върху 
адекватното управление на основните категории риск, на които е изложена, а именно: кредитен, 
лихвен, пазарен и операционен. За целта Групата използва комплекс от методи и процедури за 
идентифициране, измерване и контрол на рисковите си експозиции.  

Кредитната дейност на Банката 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.  

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 30.09.2014 г. 

продължава усвояването на договорените средства.  

Към 30.09.2014 г. брутният размер на портфейла на Банката от директно предоставени 

кредити нараства номинално с около 123 млн. лв. спрямо края на 2013 г. Размерът на 

одобрените, но неусвоени кредити към края на третото тримесечие на 2014 г. е 72,2 млн. лева.  
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През 2014г. съществено се понижи делът на кредитите в просрочие над 90 дни от общата 
експозиция на Банката към клиенти. В края на месец септември 2014 год. този дял е 11,9%, 
спрямо 17,3% към края на 2013г.  

Към 30.09.2014 г. портфейлът от ценни книжа на разположение за продажба възлиза на 
206 940 хил. лв., или нетно увеличение от 50 411 хил. лв. спрямо края на 2013 г. Спрямо края на 
второто тримесечие на 2014 г., размерът на портфейла намалява с 28 836 хил. лв. Групата  
използва инвестиции в дългови ценни книжа като инструмент за по-добро управление на 
временно наличните свободни средства.  

Национален гаранционен фонд ЕАД продължава да работи активно върху 
предоставянето на гаранции в полза на търговските банки, с които споделя риска по портфейли 
от кредити на микро, малки и средни предприятия от всички отрасли на икономиката.  

През второто тримесечие на 2014 г. стартира нова гаранционна схема с общ капацитет 
на издаваните гаранции в размер на 192 млн. лв. През първия отчетен период по схемата 
(второто тримесечие на 2014 г.), издадените от тринадесетте банки-партньори по схемата 
гаранции са в размер на 4 952 хил. лв. по кредити в размер на 14 413 хил. лв.  

 Към 30.09.2014 г. издадените от НГФ гаранции по линия на подписаните споразумения с 
банки-партньори с предмет осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема 
по „Програма за развитие на селските райони”, са в размер на 118 220 хил. лв. По гаранционна 
схема по Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство” 2007-2013 г., НГФ има 
подписани договори с тринадесет банки-партньори, а издадените от НГФ гаранции до 30.09.2014 
г. са в размер на 12 650 хил. лв. Поетият по гаранционната програма за собствен риск 2009-2013 
на НГФ гаранционен ангажимент по банкови кредити и гаранции на МСП към 31.08.2014 г. е 34 
961  хил. лв.  

През третото тримесечие на 2014 г. МФИ продължи да работи по осигуряването на 
оптимална приемственост при преминаването на дейностите му към ББР, като същевременно 
използва потенциала и бизнес мрежата си, за да представлява Банката при популяризиране и 
предлагане на нейните продукти.  

За третото тримесечие на 2014г. от МФИ са разгледани 23 кредита по линия на новите 
кредитни продукти на ББР – „Развитие” и „Стартиращ бизнес”, от които са одобрени 12 кредита. 
От началото на 2014 г. да разгледани 77 бр. кредита, от които са одобрени 50.  

От началото на стартиране на дейността си в средата на 2011 г. МФИ е финансирало над 
275 бр. предприятия за над 8 млн. лв.  

 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР 

Към 30.09.2014 г. с най-голям дял в пасивите на Групата са привлечените средства от 

други клиенти, различни от кредитни институции – 42,35%, като стойността им възлиза на 492 

050 хил. лв. Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г., размерът им се увеличава със 

185 380 хил. лв. ,  което се дължи основно на  предоставени средства от корпоративни клиенти 

на ББР.      

   Делът в пасивите на Групата на привлечените средства от международни институции 

възлиза на 18,73%, като стойността им възлиза на 217 638 хил. лв., в сравнение с 275 861 хил. 

лв. в края на 2013 г.  

 

http://www.bdbank.bg/bg/обществена-поръчка.html
http://www.bdbank.bg/bg/обществена-поръчка.html
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ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА ББР 

За деветте месеца на 2014 г., Групата Българска банка за развитие реализира нетна 
печалба в размер на 25 965 хил. лв. или с 24,39% над нивото за същия период на 2013 г. 
Нетният лихвен доход на Групата възлиза на 41 850 хил. лв. или с 7,4% по-ниско спрямо 
аналогичния период на 2013 г. Нетните приходи от такси и комисиони възлизат на 1 885 хил. лв., 
в сравнение с 1 777 хил. лв. за същия период на 2013 г. По-ниските стойности на нетните 
приходи са резултат от общото намаление на лихвените нива, както по предлаганите от Групата 
продукти, така и по привлеченият ресурс.  

През деветте месеца на 2014 г. Групата успява да оптимизира оперативните си разходи. 

За този период общите и административни разходи на Групата достигат 8 710 хил. лв. или 

намаление от 11,1% спрямо реализираните за аналогичния период на 2013 г.  

До 30.09.2014 г. са направени нетни разходи за обезценки на активи в размер на 10 647 

хил. лв., докато реинтегрираните провизии за покриване на риск по поети гаранционни 

ангажименти  възлизат на 3 374 хил. лв.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ  

ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.  

 

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

проведено на 04.07.2014 г., бе взето решение да бъде разпределена като дивидент за 2013 г. на 

акционерите на Банката сумата от 7 125 424,13 лв.  

На редовното ОСА на Българска банка за развитие АД бе взето и решение за промени в  

Надзорния съвет на Банката. ОСА на ББР освободи като членове на Надзорния съвет на ББР г-н 

Стефан Александров Белчев, г-жа Диана Тонева Драгнева – Иванова и г-н Румен Андонов 

Порожанов, и назначи за нови членове на Надзорния съвет г-жа Деница Антонова Кирова, г-н 

Емил Любенов Караниколов и проф. Николай Ненов Неновски.  

 Горецитираните промени в Надзорния съвет на Банката са вписани в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията на 17.07.2014.  

С решение на Надзорния съвет от 18.07.2014 г. г-жа Деница Кирова е избрана за 

Председател на НС, а проф. Николай Неновски за Заместник – председател на НС.  

В допълнение, на редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за 

развитие АД бяха одобрени и изменения в Устава на Банката. ОСА на ББР одобри промени в 

следните членове от Устава на Банката както следва:  

В чл. 8 е добавена нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) ББР осъществява и финансови сделки, в рамките на предмета на дейност на 

БАНКАТА по предложени й от правителството на Република България програми. Когато 

тези програми предвиждат пласиране на средства при условия по-неизгодни от пазарните, 
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при което е възможно реализиране на загуби и/или пропуснати ползи, техният размер следва 

да бъде определен в съответната програма.“ 

В чл.11 е добавена нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) БАНКАТА няма за цел постигането на максимална печалба.“ 

Актуализираният Устав бе обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

на 17.07.2014.   

 

На 11.07.2014 бе проведено общо събрание на облигационерите от трета емисия 
облигации на Българска банка за развитие с ISIN BG2100014104. Общото събрание взе 
решение, че не възразява относно преобразуването чрез вливане на  МФИ в ББР, при условията 
и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014 г. между двете институции.  

 

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА  

 На извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Българска банка за развитие 

АД, проведено на 30.09.2014 г., бе взето решение за промени в  Надзорния съвет на Банката 

(НС).  

ОСА на ББР освободи като членове на Надзорния съвет на ББР г-жа Деница Антонова 

Кирова, г-н Емил Любенов Караниколов и проф. Николай Ненов Неновски, и избра за нови 

членове на Надзорния съвет г-н Атанас Славчев Кацарчев, г-н Кирил Миланов Ананиев и г-н 

Димитър Кирилов Димитров.  

 С решение на НС от 08.10.2014 г., за председател на Надзорния съвет бе избран г-н 

Атанас Кацарчев, а за заместник-председател – г-н Кирил Ананиев.  

Промяната в Надзорния съвет на Банката е вписана в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г.  

 

 

 

 

       

Билян Балев       Иван Христов 
Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 
  

   

      


