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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Българска банка за развитие АД е основана през 1999 г. под името Насърчителна 

банка АД. През април 2008 е трансформирана в Българска банка за развитие АД, след 

приемането на специален закон от Парламента 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.  

Реализирайки потенциала си на уникална за местния пазар институция, ББР ще се 

превърне в една от системно важните банки в България, допринасяща с дейността си за 

осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия (МСП) до финансов 

ресурс, като в същото време ще предоставя необходимите инструменти за ефикасно 

прилагане на държавата политика в икономиката с оглед гарантиране устойчивото развитие 

на страната.  

ВЪНШНА СРЕДА  

През второто тримесечие на 2012 г. българската икономика запазва минималния си 

растеж, регистриран през първите три месеца на годината. БВП е нараснал с 0.5% (сезонно 

изгладени данни) в реално изражение, като този ръст се дължи преди всичко на ръста в 

крайното потребление, който се е ускорил до 3.2% на годишна база. Инвестициите в 

основен капитал намаляват с 2,1%, но техният спад се забавя чувствително в сравнение с 

предходните тримесечия. За разлика от 2011 г. нетният износ не е сред факторите, 

допринесли за ръст на новосъздадения доход. 

Възстановяването на вътрешното търсене и вноса допринесоха за отрицателните 

стойности на външнотърговското салдо, което от своя страна е основен фактор за 

динамиката на текущата сметка. Салдото по текущата сметка на платежния баланс за 

последните дванадесет месеца е отрицателно (-1,7% от БВП). Нетните ПЧИ са на стойност 

2031,4 млн. евро (август 2011 – юли 2012) или 5.1% от очаквания БВП за 2012 г. 



През август и септември месечната инфлация се ускори, но това все още не се 

отразява на динамиката на средногодишната стойност на хармонизираният индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ). През септември той се запази на достигнатото ниво от 2,3%. 

Нивото на безработица през второто тримесечие на 2012 г. е 12.3%. 

През 2012 г. активите на банковата система продължават да се увеличават под 

влияние на устойчивия ръст на привлечените средства от населението. В края на август те 

достигнаха стойност от 79,6 млрд. лева и са с 4.3% повече спрямо края на август 2011 г. 

Към края на август обемът на кредитите нараства с 3,1% на годишна база, като тези за 

предприятия се увеличават с 6,4% докато кредита за домакинства намалява с 1,2%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

Българска банка за развитие АД продължава да работи активно върху поставените 

цели като същевременно се стреми да поддържа добри нива на ликвидност и качество на 

кредитния портфейл. Банката акцентира върху адекватното управление на основните 

категории риск, на които е изложена, а именно: кредитен, лихвен, пазарен и операционен. 

За целта „ББР” АД използва комплекс от методи и процедури за идентифициране, 

измерване и контрол на рисковите си експозиции.  

Към края на третото тримесечие на 2012 г. размерът на активите на Банката 

възлиза на 1 679 762 хил. лв., или намаление в размер на 190 629 хил. лв. спрямо края 

на 2011 г. 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.  

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 програмата за финансиране на търговските банки в подкрепа на МСП в 

България.  

- 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 нараства до 92 367 хил. лв., като направените през 

деветмесечието на 2012 г. инвестиции са съсредоточени в дългови книжа. Нараства 

стойността на инвестициите в дъщерни предприятия, което се дължи на увеличаване през 

второто тримесечие на 2012 г. на акционерния капитал на Микрофинансираща институция 

ДЖОБС ЕАД, където ББР АД е едноличен собственик. 



 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

Към 30.09.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Банката са привлечените депозити 

от други клиенти, различни от кредитни институции – 42.52%, като стойността им към края 

на второто тримесечие възлиза на 424 562 хил. лв., в сравнение с 466 826 хил. лв. в края 

на 2011 г. Спадът се дължи основно на намаление на депозитът от Национален 

Гаранционен Фонд ЕАД, дъщерно дружество на ББР АД, предоставен във връзка със 

създаването на Гаранционен фонд за подпомагане на селските райони в страната. През 

третото тримесечие на 2012 г. привлечените средства от международни институции 

отбелязват ръст спрямо края на 2011 г., като към края на третото тримесечие на 2012 г. 

достигат 350 327 хил. лв., а делът им от пасивите на Банката е 35.09%. Размерът на 

другите привлечени средства намалява до 22 461 хил. лв. в сравнение със 195 378 хил. 

лв., което се дължи на освобождаването на депозит от правителството, предоставен във 

връзка с предварителния етап по инициативата в рамките на Програмата за развитие на 

селските райони на ЕС.   

За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално 

ниво на ликвидност. Към 30.09.2012 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 

18.13%.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

Към 30.09.2012 г. финансовият резултат на Банката е нетна печалба в размер на 20 

878 хил. лв. Нетните приходи от лихви към края на третото тримесечие на 2012 г. възлизат 

на 43 629 хил. лева. като в сравнение със същият период на 2011 г. отбелязват спад с 3 

740 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 първото полугодие 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 първото 

полугодие на 2012 г. възлиза на 1 952 хил. лв., в сравнение с 1 532 хил. лв. за същия 

период на 2011 г.   

Увеличението на Други доходи от дейността се дължи основно на полученият през 

второто тримесечие на 2012 г. дивидент от МФИ Джобс ЕАД.  



Към края на третото тримесечие на 2012 г. бяха начислените провизии за 

покриване на риск по поети гаранционни ангажименти на стойност 4 872 хил. лв., а 

разходите за обезценки на кредити възлизат на 12 298 хил. лв.  

 

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля многократно 

нормативно заложените изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на 

рисковите й активи. Към 30.09.2012 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно 

разпоредбите на Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 565 865 

хил. лв., а съотношението на общата капиталова адекватност на банката възлиза на 

47.85%, в сравнение с изискваните от регулатора 12%.  

 

 

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 4 476 795,98 лв.  

С цел да подпомогне националното развитие на индустриите и да разшири 

секторния си капацитет, през третото тримесечие на 2012, ББР стартира нова мащабна 

инициатива в подкрепа на българския бизнес. В рамките на Програма „Патньори”, 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 на МСП. Предприятията-членове на организациите, 

участващи в инициативата, имат възможност да 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 - срок на погасяване,  

гратисен период и бърза реакция от страна на банката. В напреднал етап са разговорите с 

над 30 организации. 

 

 

 

Владимир Гюлев        Илия Караниколов  

Изпълнителен директор      Изпълнителен директор

             


