
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г. 

 

 

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.  

 

През месец ноември 2014, ББР подписа ново споразумение със Сумитомо Митсуи Банкова 

Корпорация Европа за търговско финансиране, което дава възможност за финансиране със срок до 

12 месеца на търговски сделки и акредитиви, включително експортни сделки. Споразумението е в 

размер на 10 млн. евро.  

 

С решение на Надзорния съвет на Българска банка за развитие АД от 11.12.2014 г. като 

членове на Управителният съвет на Банката са освободени г-н Димо Спасов и г-н Иван Христов. 

Със същото решение на НС на ББР АД за членове на УС са назначени г-н Ангел Геков и г-н Илия 

Кирчев.  

След така взетото решение на НС, както и във връзка с решения от проведено заседание на 

УС на ББР от 11.12.2014 г., съставът на Управителния съвет на ББР е следният:  

 Ангел Кирилов Геков – Председател на УС и изпълнителен директор;  

 Билян Любомиров Балев – Заместник - председател на УС и изпълнителен директор;   

 Илия Василев Кирчев – Член на УС и изпълнителен директор.  

Промяната в управителния орган на Банката е вписана в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията на 18.12.2014 г.  

Балансовата стойност на активите на Банката на индивидуална основа към 31.12.2014 г. 

възлиза на 1 921 620 хил. лева., в сравнение с 1 783 022 хил. лв. към края на 2013 г.  



За 2014 г., по неодитирани данни, финансовият резултат на Банката на индивидуална 

основа е нетна печалба в размер на 12 822 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.  

   

 

 

Ангел Геков        Билян Балев 

Изпълнителен директор      Изпълнителен директор 
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