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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.  

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА  

В края на 2011 г. българската икономика забави темповете си на растеж, като 

регистрира ръст на физическия обем на БВП от 0,3%. Основен принос за растежа отново 

имаше нетният износ, докато вътрешното търсене продължи да се свива. Благодарение на 

добрата динамика на износа през цялата 2011 г. българската икономика реализира  

положително салдо по текущата сметка от 1,9% от БВП. През 2011 г. нетните ПЧИ в 

страната са на стойност 939,4 млн. евро или 2.4% от БВП. Инфлацията продължи да се 

забавя, като в края на годината хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 

достигна стойност от 2%, а средногодишният ХИПЦ за 2011 г. е 3,4%. Поради очакванията 

за забавянето на възстановителните процеси в световен мащаб и по-конкретно в страните 

от ЕС повечето наблюдатели понижиха очакванията си за ръст на българската икономика 



за 2012 г. Според прогнозата на ЕК и МФ реалният ръст на БВП в страната за 2012 г. се 

очаква да бъде около 1,4%, докато прогнозата на БНБ за същия показател е 0.7%. 

През четвъртото тримесечие на 2011 г. и първите два месеца от 2012 год. активите 

на банковата система продължиха да нарастват под влияние на устойчивия ръст на 

привлечените средства от населението. В края на годината активите на системата 

достигнаха 76,8 млрд. лева и са с 4.2% повече спрямо края на 2010 г. Ръстът на кредитите 

се ускори в края на годината най-вече поради увеличения ръст на кредити за фирми. За 

2011 год. кредитите нарастват с 4,6% на годишна база, като тези за предприятия се 

увеличават с 6,2% а за домакинства намаляват с 0,3%, поради спада на потребителските 

кредити с 1.8%.  

Българска банка за развитие АД продължава да работи активно върху поставените 

цели като същевременно се стреми към поддържане на 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.  

В края на първото тримесечие на 2012 г. размерът на активите на Банката остава 

сравнително непроменен спрямо края на 2011 г., като към 31.03.2012 г. стойността им 

възлиза на 1 861 968 хил. лв.  

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. През първото тримесечие брутният портфейл от 

директно предоставени кредити на Банката нараства с 7.4% спрямо края на 2011 г. или 

ръст близо 41 млн. лв. Ръстът в стойността на кредитния портфейл на Банката се дължи 

основно на новоотпуснати кредити на фирми, както и изпълнение на договори за цесии.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКАТА  

Към 31.03.2012 г. финансовият резултат на Банката е нетна печалба в размер на 5 

679 хил. лв. Нетните приходи от лихви за първото тримесечие на 2012 г. възлизат на 14 

996 хил. лева. като в сравнение със същият период на 2011 г. отбелязват спад с 905 хил. 

лв. По-ниската стойност на реализираните към 31.03.2012 г. нетни приходи от лихви 

спрямо същият период през 2011 г. се дължи основно на наличието на еднократен ефект 

от около 2 300 хил. лв. върху лихвения приход през първото тримесечие 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.  

Нетните приходи от такси и комисионни реализирани от Банката към 31.03.2012 г. 

намаляват със 103 хил. лева спрямо 31.03.2011 г., или спад от 22.94%.  



През първото тримесечие на 2012 г. бяха начислените провизии по очаквани 

плащания по поети гаранции на стойност 5 906 хил. лв., а разходите за обезценки на 

кредити възлизат на 346 хил. лв.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА  

За осъществяване на дейността си Банката търси най-оптималните източници на 

финансиране с възможно най-изгодната цена при дадените икономически условия.  

Към 31.03.2012 г. с най-голям дял в пасивите на Банката са депозити от клиенти, 

различни от кредитни институции – 37.38%, като стойността им към края на първото 

тримесечие възлиза на 445 049 хил. лв., в сравнение с 466 826 хил. лв. в края на 2011 г. 

Привлечените средства от международни институции отбелязват ръст спрямо края на 2011 

г., като към края на първото тримесечие на 2012 г. достигат 358 173 хил. лв., а делът им 

от пасивите на Банката е 30.08%.  

За нормалното функциониране на Банката е важно поддържането на оптимално 

ниво на ликвидност. Към 31.03.2012 г. коефициентът на ликвидните активи на Банката е 

13.18%.  

 

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

Поддържаната от Банката капиталова адекватност надхвърля нормативно заложените 

изисквания от БНБ, което отразява адекватното покритие на рисковите й активи. Към 

31.03.2012 г. собственият капитал на Банката (изчислен съгласно разпоредбите на Наредба 

№8 за капиталовата адекватност на банките) възлиза на 575 246 хил. лв., а съотношението 

общата капиталова адекватност на банката възлиза на 51.40%, в сравнение с изискваните 

от регулатора 12%.  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  

2012 Г.  

 

На 24.01.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в Устава на „Българска 

банка за развитие” АД. Промените в Устава са приети на Общо събрание на акционерите, 

проведено на 08.12.2011 г.  

През първото тримесечие на 2012 г. ББР АД стартира нова програма за целево 

кредитиране на търговски банки в размер на 100 млн.лв. С получените средства банките-

участници в програмата ще отпускат кредити на МСП при лихва до 7% годишно и размер 



до 2 млн. лв.. Средствата ще се усвоят от банките–участници на два равни транша. Към 

31.03.2012 г. по програмата са сключени договори за кредит с 6 банки.  
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