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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 2008 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
НГФ 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
МФИ 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 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.
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ВЪНШНА СРЕДА
Според експресните данни на НСИ за БВП българската икономика запазва скоростта
на растеж от началото на 2012 г. През третото тримесечие на годината физическият обем
на БВП е нараснал с 0.5% на годишна база, като най-голям принос за това има ръста на
крайното потребление (2,9%). За първи път през последните години инвестициите също
регистрират растеж на годишна база, като са отбелязали растеж от 1% спрямо трето
тримесечие на 2011 г.
Възстановяването на вътрешното търсене допринася за влошаването на салдата по
търговската и текущата сметка на платежния баланс. Салдото по текущата сметка на
платежния баланс за периода октомври 2011 – септември 2012 г. е -1,5% от БВП. Нетните
ПЧИ са на стойност 1863,7 млн. евра или 4.7% от очаквания БВП за 2012 г.
През октомври бе регистрирана минимална дефлация в размер на -0.1%. Това не се
отрази съществено на динамиката на средногодишната стойност на хармонизираният
индекс на потребителските цени (ХИПЦ). През октомври той се запази на достигнатото
ниво от 2,3%.
Според предварителните данни на НСИ нивото на безработица в страната е
намаляло до 11,6%, което се дължи преди всичко на по-високата сезонна заетост през
летните месеци на годината. Спрямо третото тримесечие на 2011 г. стойността на
показателя се запазва по-високa с 1,3 прoцентни пункта.
През 2012 г. активите на банковата система продължават да се увеличават под
влияние на устойчивия ръст на привлечените средства от населението. В края на септември
2012 г. те достигнаха стойност от 79,9 млрд. лева и са с 4.5% повече спрямо края на
септември 2011 г. Обемът на кредитите нараства с 2,3% на годишна база, като тези за
предприятия се увеличават с 6,3%, докато кредита за домакинства намалява с 1,3%.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ББР
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. Към края на третото тримесечие на 2012 г:
-

са усвоени около 60% от общо договорените през първото тримесечие средства
по нова програма за финансиране на търговските банки в подкрепа на МСП в
България при преференциални ценови нива.
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-

брутният портфейл от директно предоставени от Банката кредити нараства с
около 9% спрямо края на 2011 г. или ръст от около 49 млн. лв. като ръстът на
кредитния портфейл на Банката се дължи основно на новоотпуснати кредити на
фирми.

Към края на третото тримесечие на 2012 г. портфейлът от ценни книжа на
разположение за продажба на ББР АД нараства до 92 367 хил. лв., като направените през
деветмесечието на 2012 г. инвестиции са съсредоточени в дългови книжа.
Националният 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. За първите девет месеца на 2012 г. Национален гаранционен фонд ЕАД (НГФ)
е гарантирал банкови кредити и гаранции на МСП в размер на 50 832 хил.лв., в т.ч. 5 436
хил.лв. по гаранционна схема по Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство”
2007-2013г. (ОПРСР). Поетият от НГФ гаранционен ангажимент по банкови кредити и
гаранции на МСП към 31.08.2012 г. е 101 176 хил.лв., в т.ч. 2 008 хил.лв. по
гаранционната схема по ОПРСР1.
„Микрофинасираща институция ДЖОБС” ЕАД предоставя финансиране на местни
микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи, като ефективното финансиране на
целевите групи стартира от май 2011 г. За първите девет месеца на 2012 г., дружеството е
предоставило на крайни бенефициенти близо 3 439 хил. лв. под формата на финансов
лизинг, кредити за инвестиции и кредити за оборотни средства на над 110 микро и малки
предприятия. Средния размер на предоставеното финансиране от началото на годината е
30 хил. лв.
Към 30.09.2012 г. сумата на активите на Групата ББР АД възлиза на 1 698 472 хил.
лева. Изключвайки еднократните ефекти от депозити и заеми, предоставени в края на 2011
г. като част от подготвителната фаза на инициатива свързана с Програмата за Развитие на
Селските Райони на ЕС, активите на банката отбелязват ръст от около 23% спрямо края на
2011 г.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА ГРУПАТА ББР
Към 30.09.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Групата са привлечените средства
от международни финансови институции – 37.19%, като стойността им към края на третото
тримесечие възлиза на 354 272 хил. лв., в сравнение с 327 963 хил. лв. в края на 2011 г.
Размерът на другите привлечени средства намалява до 275 780 хил. лв. в
сравнение с 545 657 хил. лв. в края на 2011 г., което се дължи основно на намаление на
депозити свързани с предварителния етап по инициативата в рамките на ПРСР.
1

Представените данни за поетите от НГФ гаранционни ангажименти са към 31.08.2012 г., тъй като
информацията за актуалния размер на кредитите и банковите гаранции, по които НГФ е издал гаранции/
контрагаранции се получава със закъснение от търговските банки в НГФ.
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ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАТА ББР
Към 30.09.2012 г. Групата Българска банка за развитие регистрира нетна печалба в
размер на 21 034 хил. лв. Нетните лихвени доходи на Групата към края на 2012 г. възлизат
на 47 455 хил. лв., като в сравнение на със същия период на 2011 г. стойността им
намалява с 2 407 хил. лв. По-ниската стойност на реализираните към 30.09.2012 г. нетни
приходи от лихви спрямо същият период на 2011 г. се дължи основно на наличието на
еднократен ефект от около 5 000 хил. лв. върху нетния лихвения доход през деветте
месеца на 2011г., произтичащ от изпълнението на Решение 197 на МС от 08 април 2010г.
за „Приемане на механизъм за уреждане на задълженията по републиканския бюджет” и
сключеното споразумение между ББР АД и МС от 13 април 2010г.
Общата стойност на нетните приходи от такси и комисионни, нетния доход от
операции в чуждестранна валута, нетния доход от ценни книжа на разположение за
продажба и нетния доход от финансови инструменти държани за търгуване за деветте
месеца на 2012 г. възлиза на 2 700 хил. лв., в сравнение с 2 379 хил. лв. за същия
период на 2011 г. Към 30.09.2012 г. позицията „Други нетни приходи и разходи от
дейността” на Групата ББР има отрицателна стойност (-610 хил. лв.), като за същия период
на 2011 г. стойността й възлиза на 6 233 хил. лв., основно поради реализиран еднократен
приход от около 5 000 хил. лв. от дарения, предоставени на МФИ Джобс под формата на
безвъзмездно придобити права на вземания на Програмата за развитие на ООН.
За първите девет месеца на 2012 г. са начислените провизии за покриване на риск
по поети гаранционни ангажименти на стойност 4 735 хил. лв., а разходите за обезценки
на кредити възлизат на 12 352 хил. лв.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.
На проведено на 19.07.2012 г. редовно Общо събрание на акционерите на
Българска банка за развитие АД беше взето решение да бъде разпределен дивидент за
2011 г. в размер на 4 476 хил. лв.
С цел да подпомогне националното развитие на индустриите и да разшири
секторния си капацитет, през третото тримесечие на 2012 г., ББР стартира нова мащабна
инициатива в подкрепа на българския бизнес. В рамките на Програма „Партньори”, ББР
подписа меморандуми за сътрудничество с редица национално представени браншови
асоциации, търговско-промишлени палати и регионални камари. Програмата предоставя на
членове на организациите индивидуално консултиране и бизнес кредитиране от
специализиран в сектора финансов консултант на ББР. Програмата цели да осигури
облекчен достъп до финансиране при преференциални условия спрямо масовия пазар.
Предприятията-членове на организациите, участващи в инициативата, имат възможност да
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представят и дискутират своите идеи за развитие с консултантите на ББР и могат да
получат компетентен финансов съвет, структура на кредита съобразена с конкретните
потребности, дълъг срок на погасяване, дълъг гратисен период и бърза реакция от страна
на банката. В напреднал етап са разговорите с над 30 организации.
През третото тримесечие на 2012г. НГФ стартира процедура по избор на банки, на
които НГФ ще гарантира кредити отпускани за реализация на одобрени за подпомагане
проекти по мерки 121, 122 и 123 от Програмата за развитие на селските райони 20072013 (ПРСР) в рамките на гаранционна схема по ПРСР. Гаранционната схема има
потенциала да гарантира кредити за обща стойност 1.4 млрд лв.
С решение на Управителният съвет на Българска банка за развитие АД от
27.09.2012 г., в качеството на едноличен собственик на капитала на Национален
гаранционен фонд ЕАД, беше одобрена промяна в състава на Съвета на директорите на
НГФ. От длъжността „член на Съвета на директорите” бе освободен Светлин Димов Статков,
а за нов член на СД беше избран Боян Николов Икономов. С решение на Съвета на
директорите на Национален гаранционен фонд ЕАД от 27.09.2012 г. г-н Боян Икономов е
избран за Изпълнителен директор на НГФ.

Владимир Гюлев

Илия Караниколов

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор
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